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Fidelity
Card

 Ne știm deja de multă vreme și am ajuns să ne cunoaștem foar-
te bine. Tu știi că îţi punem la dispoziţie cele mai bune oferte 

de pe piaţă, iar nouă ne face plăcere să îţi răsplătim fidelitatea 
printr-o serie de carduri speciale. 

 Alege-l pe cel care ţi se potrivește cel mai bine, în funcţie 
de tipul de vacanţă pentru care optezi întotdeauna. Lista completă 
a discounturilor o vei descoperi în curând pe site-ul nostru,
www.christiantour.ro.

Senior Voyage

Este cardul împătimiţilor de călătorii care au depășit vârsta de 55 de 
ani. Cu ajutorul lui turiștii beneficiază de reduceri de până la 50% la 
o mulţime de localuri partenere, cum ar fi restaurante, cafenele, cli-
nici medicale sau de stomatologie. În plus, aceștia pot primi produse 
personalizate Christian Tour, cursuri gratuite pentru copii și nepoţi, 
locuri preferenţiale în autocar, discount la bagajele de cală extra, ba 
chiar transport și vacanţe gratuite la tombole si concursuri.
 Dacă ai depășit vârsta de 55 de ani și vrei să călătorești într-un 
mod cât mai plăcut, la preţuri avantajoase, consultă ofertele noas-
tre! Acesta este un card nominal care se achiziţioneazā contra cost 
(25 euro).

Family Moments

Îţi dorești ca familia ta să aibă parte de cele mai frumoase vacanţe, 
însă bugetul nu îţi permite întotdeauna să alegi locaţiile la care 
visezi. Tocmai din acest motiv Christian Tour a creat cardul Family 
Moments, pentru ca tu să nu-ţi mai faci griji de ordin financiar. 
 Cu ajutorul cardului întreaga familie poate beneficia de o 
serie de reduceri semnificative din partea numeroșilor parteneri 
alături de care lucrăm. Fie că vorbim de 10% discount la excursiile 
opţionale, de 15% discount la asigurarea de călătorie, de reduceri 
la cafenele, restaurante, clinici sau chiar gratuităţi de cazare pentru 
copii, Family Moments este clar o soluţie avantajoasă atunci când 
călătorești cu familia ta. Cardul se achiziţioneazā contra cost de la 
55 euro la doar 35 euro

Pellerin

Știi că te numești „Pellerin” atunci când toate semnele sunt de par-
tea ta: îţi place să călătorești în jurul lumii ca să aduni amintiri de 
neuitat și te hrănești cu aventura specifică fiecărui loc nou pe care 
îl descoperi. Atunci e clar că meriţi cu desăvârșire să faci parte din 
„Pellerin Club Card”, un concept creat special pentru tine.
 Acesta este un card nominal care se achiziţionează 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 cumpăra-
te, dar și beneficii oferite de partenerii Christian Tour, în ţară.
 Lista completă a discounturilor va fi disponibilă în curând, pe 
site-ul www.christiantour.ro.

SkiPlus

Acest card este dedicat în special iubitorilor sporturilor de iarnă. 
Dacă ești fan al sezonului rece și obișnuiești să călătorești des în 
locuri cu zăpadă și peisaje de basm, atunci te vei bucura de cardul 
SkiPlus. 
 Cu ajutorul lui vei beneficia de o mulţime de reduceri la par-
tenerii noștri locali, începând de la achiziţia skipass-urilor, până 
la discounturi la barurile și restaurantele din zonă, centre welness 
sau chiar la unităţile de cazare. SkiPlus îţi oferă ocazia să ai parte 
de o vacanţă avantajoasă, fie că o petreci mai mult pe pârtie, fie că 
vrei doar să te bucuri în liniște de frumuseţea răpitoare a regiunii.
Cardul se achiziţioneazā contra cost de la 55 euro la doar 35 euro.
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Christian Tour
Î N  C I F R E  L A  A N I V E R S A R E A  D E

de călători dornici de aventură

+

Cifra de vânzări al grupului

405
Suntem o companie cu

oameni dedicati 

 exclusiv dorintelor tale

300.000 

1.500.000 

În 2018 ne-au acordat încredere
și au ales vacanțele noastre peste 

În tot acest timp,  de călători au fost clienți Christian Tour 

cu

225
cu

261
organizate de noi în 2018

85.000.000 €
40 de orașe și 

1600

Ești oricând binevenit în 
sediile noastre din peste

agenții partenere

Ne mândrim cu circuitele  

1.000.000 €
Capitalul social al Christian Tour 

de autovehicule 64 
Flota noastră numără

zboruri charter 48 
Operăm săptămânal

de călători fericiți
40.000 

În acest an grupurile organizate
de noi au numărat peste 

I N C R E D E R E S I G U R A N Ț Ă P A S I U N E

9.2

Ratingul pe care 
l-am primit 
de la clienți
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Christian Tour,
membru Memento Group

Fie că vorbim despre transport, turism, soluții tehnologice 
avansate sau industria hotelieră, Memento Group...

De la începutul timpului, oamenii au avut o 
fascinație deosebită în a explora și a căuta 
noi aventuri. Fiecare călătorie este o oportu-
nitate personală de descoperire. Așa a apărut 
Memento Group, cel mai mare grup turistic 

integrat, prezent pe piața din România încă 
din anul 1997. Prin serviciile turistice oferite, 
Memento Group a creat experiențe și aventuri 
unice pentru mai mult de un milion de turiști.
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Vacante de neuitat, alaturi de

    Familia 
Suricescu

Serenity Fun City 5*(Egipt, Hurghada) Caribbean World Soma Bay 5*(Egipt, Hurghada) Sunis Elita Beach Resort & Spa 5*(Antalya, Side) M

Magic Life Africana 5*(Tunisia, Hammamet) Akti Imperial Deluxe & Spa 5*(Rhodos, Grecia) Hotel Serita Beach 5*(Creta, Grecia) Roda B
(C

Serenity Fun City 5*(Egipt, Hurghada)

Magic Life Africana(Tunisia, Hammam
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Memento Kassiopi Resort 4*(Corfu, Grecia)

Beach Resort&Spa 5*Corfu, Grecia)
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10 autocare SETRA
(48 –61 locuri)

6 autocare Neoplan Tourliner 2016
(59 locuri)

4 autocare Neoplan Cityliner 2016
(53 locuri)

2 autocare MAN
(46 si 57 de locuri)

1 autocar VDL Jonckheere
(59 locuri)

1 autocar VDL Bova
(55 locuri)

8 microbuze Mercedes Vito
(8 locuri)

5 microbuze standard

Flota noastră
Soluţia ta de transport

pentru grupuri de la 15 la 70 de turiști

Autocare pe care să te poţi baza
și servicii impecabile
De la an la an flota noastră se îmbogăţește
cu noi autocare și microbuze. Numitorul comun 
al tuturor mașinilor de care dispunem este 
perfecta stare de funcţionare. Poţi fi convins 
că niciunul dintre ele nu te va lăsa la greu. Cu 
toate acestea, alături de noi ești asigurat și în 
improbabila situaţie în care vor apărea neplă-
ceri. Astfel, în cazul unei defecţiuni, vom înlocui
autocarul în cel mai scurt interval cu putinţă cu 
un alt exemplar din flota proprie sau cu un au-
tocar al unuia dintre numeroșii noștri parteneri 
din întreaga Europă.

Echipaje de profesioniști
Pe lângă abilităţile de comunicare și decenţă – 
2 criterii pe care trebuie să le îndeplinească în 
mod obligatoriu – șoferii noștri trebuie să știe 
turism. După mai multe sute de mii de kilome-
tri parcurși pe autostrăzile bătrânului continent, 
putem spune că membrii echipajelor noastre 

nu mai sunt niște novici. De experienţa lor turis-
tică vei beneficia de fiecare dată când un turist 
va dori să afle vreo informaţie sau când ghidul 
va intra în impas. Întotdeauna omul de la volan
va ști ruta cea mai scurtă spre cetatea Dubro-
vnik-ului, va putea să recomande cel mai bun 
restaurant din Thassos sau să-i spună câte ceva 
despre monumentele din Praga.

Preţuim confortul
Succesul nostru se datorează în primul rând 
faptului că punem turistul pe primul loc, indi-
ferent de obiectivul spre care ne concentrăm 
atenţia. Această filosofie am aplicat-o și în
momentul în care ne-am construit flota. Drept 
urmare, fiecare dintre autocarele și microbuze-
le noastre au toate acele dotări care garantează 
o excursie plăcută. Mașinile noastre nu sunt 
doar acele obiecte care transportă turișii până 
la destinaţia lor de vacanţă, ci sunt vehiculele în 
care pasagerii vor beneficia de confort pe toată 
durata excursiei.
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Memento Bus
Ne mărim flota de autocare
special pentru confortul tău

Ce aduce nou Memento Bus?
În primul și în primul rând, aduce plăcerea de a 
te bucura și de drum, nu doar de destinaţie. De 
la „Vai, oare cât întârzie trenul?” la „Știu exact 
la cât plec”. De la „Oof, gata, de la anul îmi iau 
mașină” la „În fine călătoresc fără cel mai mic 
stres, într-un autocar super modern”. Și nu în 
ultimul rând, de la „Am dat banii de întreținere 
pe benzină” la „Cu 1 Euro merg până la Brașov”.

Ce facem?
Memento Bus este compania de transport 
turistic a Memento Group și operează toate 
cursele cu autocarul ale Christian Tour, având 
un motto clar: Călătoria ar trebui să conteze la 
fel de mult ca și destinaţia. Așa că ne asigurăm 
că ai parte exact de genul de transport pe care 
ţi-l dorești: servicii de nota 10, o flotă cu cele 
mai performante autocare și microbuze și sute 
de destinaţii din care poţi alege. Trebuie doar 
să te hotărăști unde vrei să pleci mai întâi.

Ce oferim?
În primul rând, certitudinea că și în România „se 
poate” când vine vorba de transport turistic la 
nivel occidental.
 Iată ce principii ne ghidează:
 · profesionalism – vrem ca la finalul fiecărei 

călătorii, când ne luăm la revedere să avem 
cu toţii un zâmbet mulţumit pe faţă. Astfel, 
în drumul parcurs până la destinaţie, clienţii 
noștri sunt conduși de 2 șoferi profesioniști, 
cu experienţă și de un însoţitor de grup care 
le stau la dispozitie și care vor face tot posi-
bilul pentru ca fiecare turist să beneficieze 
de o călătorie plăcută.

 · confort –  sau, altfel spus, sentimentul ace-
la teribil de plăcut când, pentru o clipă, uiţi 
că nu ești la tine pe canapea ci în autocar.

 · siguranţă – avem șoferi profesioniști, cu 
multă experienţă, care vor face din orice 
călătorie un drum relaxant.

 · respect – seriozitate, punctualitate, servicii 
ireproșabile, sunt doar câteva dintre lucruri-
le care te vor face să te întorci întotdeauna 
cu plăcere la cursele Memento Bus când 
vine vorba de o nouă călătorie.

Flota Memento Bus
Modul în care construim în permanenţă flota 
de autocare și microbuze a Memento Bus se 
bazează pe același „de la bine la excelent” pe 
care vrem să îl surprindem în toate serviciile pe 
care le oferim:
 · autocare dotate cu cele mai noi tehnologii;
 · șoferi experimentaţi, cu mii de curse euro-

pene la activ;
 · permanenta reînoire a flotei;
 · servicii opţionale la bord, foarte utile 

pasagerilor: filme și muzică, perne și pături, 
vending machines etc.
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Plecări
cu autocarul

10

Riviera Olimpului

Oraș îmbarcare Ora Punctul de plecare
Bucuresti 22:30 Central Bus Station - Sos Orhideelor, nr 49A
***Cluj Napoca 12:30 Sala Sporturilor Horia Demian
Targu Mures 14:15 Intrare parcare Mall Promenada
Sighisoara 15:30 Parcare Penny Market
Brasov 17:30 Benzinaria Socar, Brasov Harmanului nr 52
Predeal 18:15 Gara CFR Predeal
Sinaia 19:00 Gara CFR Sinaia
Ploiesti 20:00 Benzinaria Petrom, DN1
Constanta 18:00 Gara CFR Constanta
*Suceava 12:15 Hotel Bucovina
*Piatra Neamt 13:15 Hotel Central
Iasi 13:45 Benzinaria Socar, Iasi Bahlui / Splai Bahlui mal drept, nr. 32
Roman 15:15 Benzinaria Socar, Roman / Str Şt. cel Mare, nr. 258, Roman
Bacau 16:00 Parcarea Stadionului Municipal
Adjud 17:00 Benzinaria Socar, Adjud / Str. Republici
Focsani 17:45 Benzinaria Mol
Ramnicu Sarat 18:35 Benzinaria Petrom
Buzau 18:55 Benzinaria Socar /Şos. Nordului, nr. 11
Urziceni 19:50 Parcare Lukoil, sens giratoriu
**Galati 16:00 McDonald`s
**Braila 16:30 Plantelor, Billa pe Bz-ului
Sibiu 15:00 Parcarea Muzeului de Stiinte Naturale
Ramnicu Valcea 16:45 Benzinarie Socar / Calea Bucuresti, nr. 267
Pitesti 18:00 Benzinaria Socar, Str Exercitiu nr 14
Caciulata 16:20 Han Cozia
Calimanesti 16:25  Biserica(Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel)
Craiova 17:30 Benzinaria Petrom 
Bals 17:50 Statie Bals
Slatina 18:20 Benzinaria Rompetrol - Strada Pitesti 
Baia Mare 10:00 Autogara
Satu Mare 11:30 Parcare Kaufland
Oradea 13:30 Jumbo(iesire Arad)
Arad 15:30 OMV - dinspre Timisoara
Timisoara 17:00 Gaz Prom/ Auchan Aradului
***Ludus 13:30 Benzinaria MOL
***Turda 13:00 Statie Autogara Sens Vest(Sens giratoriu)
Voiteg 18:00 Popas Voiteg

*Transfer la Bacau; **Transfer la Buzau; ***Transfer la Tg Mures

Deva

Slatina
Dr. Turnu
Severin

Rm. Valcea

Piatra
Neamt

Resita

Voiteg
Lugoj

Orsova

Chisinau

 Halkidiki   

Oraș îmbarcare Ora Punctul de plecare
Bucuresti 22:30 Central Bus Station - Sos Orhideelor, nr 49A

***Cluj Napoca 12:30 Sala Sporturilor Horia Demian

Targu Mures 14:15 Intrare parcare Mall Promenada

Sighisoara 15:30 Parcare Penny Market

Brasov 17:30 Benzinaria Socar, Brasov Harmanului nr 52

Predeal 18:15 Gara CFR Predeal

Sinaia 19:00 Gara CFR Sinaia

Ploiesti 20:00 Benzinaria Petrom, DN1

Constanta 18:00 Gara CFR Constanta

*Suceava 12:15 Hotel Bucovina

*Piatra Neamt 13:15 Hotel Central

Iasi 13:45 Benzinaria Socar, Iasi Bahlui / Splai Bahlui mal drept, nr. 32

Roman 15:15
Benzinaria Socar, Roman / Str Ştefan cel Mare, nr. 258, 

Roman
Bacau 16:00 Parcarea Stadionului Municipal

Adjud 17:00 Benzinaria Socar, Adjud / Str. Republici

Focsani 17:45 Benzinaria Mol

Ramnicu Sarat 18:35 Benzinaria Petrom

Buzau 18:55 Benzinaria Socar /Şos. Nordului, nr. 11

Urziceni 19:50 Parcare Lukoil, sens giratoriu

**Galati 16:00 McDonald`s

**Braila 16:30 Plantelor, Billa pe Bz-ului

Sibiu 15:00 Parcarea Muzeului de Stiinte Naturale

Ramnicu Valcea 16:45 Benzinarie Socar / Calea Bucuresti, nr. 267

Pitesti 18:00 Benzinaria Socar, Str Exercitiu nr 14

Caciulata 16:20 Han Cozia

Calimanesti 16:25  Biserica(Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel)

Craiova 17:30 Benzinaria Petrom 

Bals 17:50 Statie Bals

Slatina 18:20 Benzinaria Rompetrol - Strada Pitesti 

***Ludus 13:30 Benzinaria MOL

***Turda 13:00 Statie Autogara Sens Vest(Sens giratoriu)

*Transfer la Bacau; **Transfer la Buzau; ***Transfer la Tg Mures

Deva

Slatina
Dr. Turnu
Severin

Rm. Valcea

Piatra
Neamt

Resita

Voiteg
Lugoj

Orsova

Chisinau

Evia

Oraș îmbarcare Ora Punctul de plecare
Bucuresti 18:30 Central Bus Station - Sos Orhideelor, nr 49A

*Cluj Napoca 09:00 Sala Sporturilor Horia Demian

Targu Mures 10:45 Intrare parcare Mall Promenada

Sighisoara 12:00 Parcare Penny Market

Brasov 14:00 Benzinaria Socar, Brasov Harmanului nr 52

Predeal 14:30 Gara CFR Predeal

Sinaia 15:30 Gara CFR Sinaia

Ploiesti 16:30 Benzinaria Petrom, DN1

Constanta 14:00 Gara CFR Constanta

Sibiu 12:00 Parcarea Muzeului de Stiinte Naturale

Ramnicu Valcea 13:45 Benzinarie Socar / Calea Bucuresti, nr. 267

Pitesti 15:00 Benzinaria Socar, Str Exercitiu nr 14

Caciulata 13:20 Han Cozia

Calimanesti 13:25  Biserica(Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel)

Craiova 14:00 Benzinaria Petrom 

Bals 14:20 Statie Bals

Slatina 15:00 Benzinaria Rompetrol - Strada Pitesti 

*Ludus 09:00 Benzinaria MOL

*Turda 08:30 Statie Autogara Sens Vest(Sens giratoriu)

*Transfer la Tg Mures

Deva

Slatina
Dr. Turnu
Severin

Rm. Valcea

Piatra
Neamt

Resita

Voiteg
Lugoj

Orsova

Chisinau

Corfu, Lefkada, Parga

Oraș îmbarcare Ora Punctul de plecare
Orasul de imbarcare Ora Punctul de plecare

Bucuresti 12:30 Central Bus Station - Sos Orhideelor, nr 49A

Cluj Napoca 02:00 Sala Sporturilor Horia Demian

Targu Mures 04:00 Intrare parcare Mall Promenada

Sighisoara 05:15 Parcare Penny Market

Brasov 07:15 Benzinaria Socar, Brasov Harmanului nr 52

Predeal 07:45 Gara CFR Predeal

Sinaia 08:45 Gara CFR Sinaia

Ploiesti 09:45 Benzinaria Petrom, DN1

Constanta 06:30 Gara CFR Constanta

*Suceava 02:30 Hotel Bucovina

*Piatra Neamt 03:30 Hotel Central

Iasi 03:15 Benzinaria Socar, Iasi Bahlui / Splai Bahlui mal drept, nr. 32

Roman 04:45 Benzinaria Socar, Roman / Str Şt. cel Mare, nr. 258, Roman

Bacau 05:45 Parcarea Stadionului Municipal

Adjud 06:45 Benzinaria Socar, Adjud / Str. Republici

Focsani 07:20 Benzinaria Mol

Ramnicu Sarat 08:00 Benzinaria Petrom

Buzau 08:45 Benzinaria Socar /Şos. Nordului, nr. 11

Urziceni 09:40 Parcare Lukoil, sens giratoriu

**Galati 07:00 McDonald`s

**Braila 07:30 Plantelor, Billa pe Bz-ului

Sibiu 06:00 Parcarea Muzeului de Stiinte Naturale

Ramnicu Valcea 07:45 Benzinarie Socar / Calea Bucuresti, nr. 267

Pitesti 09:00 Benzinaria Socar, Str Exercitiu nr 14

Caciulata 07:20 Han Cozia

Calimanesti 07:25  Biserica(Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel)

Craiova 07:00 Benzinaria Petrom 

Bals 07:20 Statie Bals

Slatina 08:00 Benzinaria Rompetrol - Strada Pitesti 

Baia Mare 05:00 Autogara

Satu Mare 06:30 Parcare Kaufland

Oradea 08:30 Jumbo(iesire Arad)

Arad 10:30 OMV - dinspre Timisoara

Timisoara 12:00 Gaz Prom/ Auchan Aradului

Ludus 03:10 Benzinaria MOL

Turda 02:30 Statie Autogara Sens Vest(Sens giratoriu)

*Transfer la Bacau; **Transfer la Buzau; 

Deva

Resita
Orsova

Chisinau

Slatina
Dr. Turnu
Severin

Voiteg

Rm. Valcea

Thassos

Oraș îmbarcare Ora Punctul de plecare
Bucuresti 22:30 Central Bus Station - Sos Orhdeelor, nr 49A
Cluj Napoca 13:00 Sala Sporturilor Horia Demian
Targu Mures 14:45 Intrare parcare Mall Promenada
Sighisoara 16:00 Parcare Penny Market
Brasov 18:00 Benzinaria Socar, Brasov Harmanului nr 52
Predeal 18:30 Gara CFR Predeal
Sinaia 19:30 Gara CFR Sinaia
Ploiesti 20:30 Benzinaria Petrom, DN1
Constanta 18:00 Gara CFR Constanta
*Suceava 12:30 Hotel Bucovina
*Piatra Neamt 13:30 Hotel Central
Iasi 14:00 Benzinaria Socar, Iasi Bahlui / Splai Bahlui mal drept, nr. 32
Roman 15:30 Benzinaria Socar, Roman / Str Şt. cel Mare, nr. 258, Roman
Bacau 16:15 Parcarea Stadionului Municipal
Adjud 17:15 Benzinaria Socar, Adjud / Str. Republici
Focsani 18:00 Benzinaria Mol
Ramnicu Sarat 18:50 Benzinaria Petrom
Buzau 19:10 Benzinaria Socar /Şos. Nordului, nr. 11
Urziceni 20:05 Parcare Lukoil, sens giratoriu
**Galati 16:00 McDonald`s
**Braila 16:30 Plantelor, Billa pe Bz-ului
Sibiu 16:30 Parcarea Muzeului de Stiinte Naturale
Ramnicu Valcea 18:15 Benzinarie Socar / Calea Bucuresti, nr. 267
Pitesti 19:30 Benzinaria Socar, Str Exercitiu nr 14
Caciulata 17:50 Han Cozia
Calimanesti 17:55  Biserica(Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel)
Craiova 17:30 Benzinaria Petrom 
Bals 17:50 Statie Bals
Slatina 18:20 Benzinaria Rompetrol - Strada Pitesti 
Baia Mare 09:00 Autogara
Satu Mare 10:30 Parcare Kaufland
Oradea 12:30 Jumbo(iesire Arad)
Arad 14:30 OMV - dinspre Timisoara
Timisoara 16:00 Gaz Prom/ Auchan Aradului
Turda 13:30 Statie Autogara Sens Vest(Sens giratoriu)
Ludus 14:00 Benzinaria Mall

*Transfer la Bacau; **Transfer la Buzau

Deva

Resita
Orsova

Chisinau

Slatina
Dr. Turnu
Severin

Rm. Valcea

Voiteg

Zakynthos  

Oraș îmbarcare Ora Punctul de plecare
Bucuresti 12:00 Central Bus Station - Sos Orhdeelor, nr 49A

Brasov 07:15 Benzinaria Socar, Brasov Harmanului nr 52

Predeal 07:45 Gara CFR Predeal

Sinaia 08:45 Gara CFR Sinaia

Ploiesti 09:45 Benzinaria Petrom, DN1

Constanta 06:30 Gara CFR Constanta

Craiova 07:00 Benzinaria Petrom 

Bals 07:20 Statie Bals

Slatina 08:00 Benzinaria Rompetrol - Strada Pitesti 

Sibiu 06:00 Parcarea Muzeului de Stiinte Naturale

Ramnicu Valcea 07:45 Benzinarie Socar / Calea Bucuresti, nr. 267

Pitesti 09:00 Benzinaria Socar, Str Exercitiu nr 14

Caciulata 07:20 Han Cozia

Calimanesti 07:25  Biserica(Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel)

**Galati 07:00 McDonald`s

**Braila 07:30 Plantelor, Billa pe Bz-ului

*Iasi 03:15 Benzinaria Socar, Iasi Bahlui / Splai Bahlui mal drept, nr. 32

*Roman 04:45
Benzinaria Socar, Roman / Str Ştefan cel Mare, nr. 258, 

Roman
Bacau 05:45 Parcarea Stadionului Municipal

Adjud 06:45 Benzinaria Socar, Adjud / Str. Republici

Focsani 07:20 Benzinaria Mol

Ramnicu Sarat 08:00 Benzinaria Petrom

Buzau 08:45 Benzinaria Socar /Şos. Nordului, nr. 11

*Transfer la Bacau; **Transfer la Buzau

Orsova

Deva

Resita

Chisinau

Dr. Turnu
Bals

Slatina
Severin
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Transfer cu Shuttle Bus spre 
aeroport 
din orașul 
tau!

Lasă-ne pe noi 
să ne ocupăm 
de toate detaliile călătoriei, 
inclusiv de drumul de la tine 
până la cel mai apropiat aeroport. 
Singura ta grijă este să îţi găsești 
vacanţa care îţi place.

Kusadasi  

Oraș îmbarcare Ora Punctul de plecare
Orasul de imbarcare Ora Punctul de plecare

Bucuresti 13:00 Central Bus Station - Sos Orhideelor, nr 49A

Brasov 08:15 Benzinaria Socar, Brasov Harmanului nr 52

Predeal 08:45 Gara CFR Predeal

Sinaia 09:15 Gara CFR Sinaia

Ploiesti 10:30 Benzinaria Petrom, DN1

Constanta 08:00 Gara CFR Constanta

Craiova 08:00 Benzinaria Petrom 

Bals 08:20 Statie Bals

Slatina 09:00 Benzinaria Rompetrol - Strada Pitesti 

Sibiu 06:00 Parcarea Muzeului de Stiinte Naturale

Ramnicu Valcea 07:45 Benzinarie Socar / Calea Bucuresti, nr. 267

Pitesti 09:00 Benzinaria Socar, Str Exercitiu nr 14

Caciulata 07:20 Han Cozia

Calimanesti 07:25  Biserica(Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel)

**Galati 08:00 McDonald`s

**Braila 08:30 Plantelor, Billa pe Bz-ului

*Suceava 04:00 Hotel Bucovina

*Piatra Neamt 05:00 Hotel Central

*Iasi 04:30 Benzinaria Socar, Iasi Bahlui / Splai Bahlui mal drept, nr. 32

*Roman 06:00
Benzinaria Socar, Roman / Str Ştefan cel Mare, nr. 258, 

Roman
Bacau 06:45 Parcarea Stadionului Municipal

Adjud 07:45 Benzinaria Socar, Adjud / Str. Republici

Focsani 08:20 Benzinaria Mol

Ramnicu Sarat 09:00 Benzinaria Petrom

Buzau 09:45 Benzinaria Socar /Şos. Nordului, nr. 11

Urziceni 10:40 Parcare Lukoil, sens giratoriu

*Transfer la Bacau; **Transfer la Buzau

Orsova

Deva

Resita

Chisinau

Dr. Turnu
Severin

Bals

Slatina

Bulgaria 

Oraș îmbarcare Ora Punctul de plecare
Bucuresti 07:00 Central Bus Station - Sos Orhdeelor, nr 49A

Cluj Napoca 21:30 Sala Sporturilor Horia Demian

Targu Mures 23:30 Intrare parcare Mall Promenada

Sighisoara 00:45 Parcare Penny Market

Brasov 02:45 Benzinaria Socar, Brasov Harmanului nr 52

Predeal 03:15 Gara CFR Predeal

Sinaia 04:15 Gara CFR Sinaia

Ploiesti 05:15 Benzinaria Petrom, DN1

Constanta 03:00 Gara CFR Constanta

*Suceava 22:00 Hotel Bucovina

*Piatra Neamt 23:00 Hotel Central

Iasi 22:30 Benzinaria Socar, Iasi Bahlui / Splai Bahlui mal drept, nr. 32

Roman 23:55
Benzinaria Socar, Roman / Str Ştefan cel Mare, nr. 258, 

Roman
Bacau 00:45 Parcarea Stadionului Municipal

Adjud 01:45 Benzinaria Socar, Adjud / Str. Republici

Focsani 02:20 Benzinaria Mol

Ramnicu Sarat 03:00 Benzinaria Petrom

Buzau 03:45 Benzinaria Socar /Şos. Nordului, nr. 11

Urziceni 04:40 Parcare Lukoil, sens giratoriu

**Galati 02:30 McDonald`s

**Braila 03:00 Plantelor, Billa pe Bz-ului

Sibiu 00:05 Parcarea Muzeului de Stiinte Naturale

Ramnicu Valcea 01:45 Benzinarie Socar / Calea Bucuresti, nr. 267

Pitesti 03:00 Benzinaria Socar, Str Exercitiu nr 14

Caciulata 01:20 Han Cozia

Calimanesti 01:25  Biserica(Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel)

Craiova 01:30 Benzinaria Petrom 

Bals 01:50 Statie Bals

Slatina 02:30 Benzinaria Rompetrol - Strada Pitesti 

Ludus 22:40 Benzinaria MOL

Iernut 22:55 Benzinaria Lukoil

Turda 22:00 Statie Autogara Sens Vest(Sens giratoriu)

* *Transfer la Bacau; **Transfer la Buzau

Orsova

Deva

Resita

Chisinau

Dr. Turnu
Severin

Rm. Valcea

Bals

Slatina

ZBORURI DIN BUCUREŞTI
Pentru zborul Bucureşti - Antalya (joi şi 
sâmbătă) 
Transfer din Braşov. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.
Transfer din Galați, Brăila, Constanța. 
Taxă de rezervare 15 euro/sens/pers. 

Pentru zborul Bucureşti - Hurghada 
(duminică) 
Transfer din Braşov. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.
Transfer din Craiova, Constanța. 
Taxă de rezervare 15 euro/sens/pers. 

Pentru zborul Bucureşti - Tunisia (miercuri)
Transfer din Braşov. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.
Transfer din Craiova. 
Taxă de rezervare 15 euro/sens/pers.

Pentru zborul Bucureşti - Creta (miercuri)
Transfer din Braşov. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.
Transfer din Craiova, Galați, Brăila. 
Taxă de rezervare 15 euro/sens/pers. 

Pentru zborul Bucureşti - Tenerife (marți)
Transfer din Braşov. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.
Transfer din Craiova. 
Taxă de rezervare 15 euro/sens/pers. 

Pentru zborul Bucureşti - Rhodos (marți)
Transfer din Braşov. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.

ZBORURI DIN CLUJ
Pentru zborul Cluj - Tunisia (miercuri)
Transfer din Baia Mare, Satu Mare, Sibiu. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.
Transfer din Târgu Mureş, Alba Iulia, Bistrița. 
Taxă de rezervare 7 euro/sens/pers. 

Pentru zborul Cluj - Creta (miercuri)
Transfer din Baia Mare, Satu Mare, Sibiu. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.
Transfer din Târgu Mureş, Alba Iulia, Bistrița. 
Taxă de rezervare 7 euro/sens/pers.  

Pentru zborul Cluj - Hurghada (duminică) 
Transfer din Baia Mare, Satu Mare, Sibiu. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.
Transfer din Târgu Mureş, Alba Iulia, Bistrița. 
Taxă de rezervare 7 euro/sens/pers. 

Pentru zborul Cluj - Rodos (marți)
Transfer din Baia Mare, Satu Mare. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.
Transfer din Târgu Mureş. 
Taxă de rezervare 7 euro/sens/pers.

Pentru zborul Cluj - Antalya (marți şi 
sâmbătă)
Transfer din Alba Iulia, Bistrița. 
Taxă de rezervare 7 euro/sens/pers.

ZBORURI DIN IASI
Pentru zborul Iaşi - Creta (luni)
Transfer din Suceava. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.
Transfer din Bacău. 
Taxă de rezervare 7 euro/sens/pers.

Pentru zborul Iaşi – Hurghada (vineri)
Transfer din Bacău. 
Taxă de rezervare 7 euro/sens/pers.

ZBORURI DIN TIMISOARA
Pentru zborul Timisoara - Creta (luni)
Transfer din Oradea, Arad, Deva, Lugoj. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.

Pentru zborul Timisoara - Hurghada (joi)
Transfer din Oradea, Arad. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.

ZBORURI DIN ARAD
Pentru zborul Arad – Tunisia (miercuri)
Transfer din Oradea. 
Taxă de rezervare 7 euro/sens/pers.
Transfer din Timisoara, Deva, Lugoj. 
Transfer GRATUIT.

Pentru zborul Arad – Antalya (miercuri)
Transfer din Deva, Lugoj. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.
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Transfer din Timisoara, Deva, Lugoj. 
Transfer GRATUIT.

Pentru zborul Arad – Antalya (miercuri)
Transfer din Deva, Lugoj. 
Taxă de rezervare 10 euro/sens/pers.

* Notă: Transferurile sunt valabile pentru minim 4 persoane 
și se confirmă în limita locurilor disponibile.

i, 
ne 
eroport. 
găsești 

Piatra Neamt
Bistrita

Baia Mare

Satu Mare

Oradea

Cluj Napoca

Arad

Timisoara

Lugoj

Deva

Alba Iulia

Sibiu

Tg. Mures
Iasi

Botosani
Suceava
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Santiago de Compostela

Sevilla

Ceut

Las Palmas
de Gran Canaria

Mérida

B

PORTUGALIA

Braga

Funchal

Ponta Delgada

Guarda

Lisboa (Lisbon)

Évora

Portalegre

Leiria

Castelo Branco

Coimbra

Viseu

Vila Real

Viana do Castelo

Porto

Aveiro

Santarém

Beja

Faro

Setúbal

MAROC

Rabat

Tenerife

Madeira

Zboruri din Cluj Napoca

Cluj Napoca – Zakynthos   
Perioadă de operare 10 iunie – 16 septembrie

Zi de operare: Luni

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

CLJ – ZTH OB 9291 12:45 – 14:45

ZTH - CLJ OB 9290 10:00 – 12:00

Cluj Napoca – Antalya   
Perioadă de operare 04 iunie – 17 septembrie

Zi de operare: Marti

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

CLJ-AYT OB 9293 12:45 – 14:45

AYT-CLJ OB 9292 10:00 – 12:00

Cluj Napoca – Antalya   
Perioadă de operare 25 mai – 21 septembrie

Zi de operare: Sambata

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

CLJ-AYT OB 9297 12:45 – 14:45

AYT-CLJ OB 9296 10:00 – 12:00

Cluj Napoca – Antalya   
Perioadă de operare 17 iunie – 16 septembrie

Zi de operare: Luni

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

CLJ-AYT OB 9218 12:15 - 14:15

AYT-CLJ OB 9219 09:30 - 11:30

Cluj Napoca – Rodos    
Perioadă de operare 04 iunie – 1 octombrie

Zi de operare: Marti

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

CLJ-RHO A3 4319 17:10 - 19:05

RHO-CLJ A3 4318 14:15 - 16:20

Cluj Napoca – Corfu      
Perioadă de operare 03 iunie – 30 septembrie 

Zi de operare: Luni

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

CLJ-CFU A3 4971 19:00-20:30

CFU-CLJ A3 4970 16:30-18:15

Cluj Napoca – Heraklion (Creta)    
Perioadă de operare 05 iunie – 2 octombrie

Zi de operare: Miercuri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

CLJ-HER A3 4219 17:15-19:10

HER-CLJ A3 4218 14:20- 16:25

Zboruri din București

Bucureşti – Antalya 
Perioadă de operare 17 iunie – 16 septembrie

Zi de operare: Luni

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-AYT OB 9217 07:30 - 09:15

AYT-OTP OB 9216 15:30 – 17:15

Bucureşti – Antalya 
Perioadă de operare 04 iunie – 17 septembrie

Zi de operare: Marti

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-AYT OB 9221 07:30 - 09:15

AYT-OTP OB 9220 15:30 – 17:15

Bucureşti – Antalya 
Perioadă de operare 12 iunie – 18 septembrie

Zi de operare: Miercuri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-AYT OB 9231 07:30 - 09:15

AYT-OTP OB 9230 15:30 – 17:15

Bucureşti – Antalya 
Perioadă de operare 13 iunie – 19 septembrie

Zi de operare: Joi

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-AYT OB 9241 07:30 - 09:15

AYT-OTP OB 9240 15:30 – 17:15

Bucureşti – Antalya 
Perioadă de operare 21 iunie – 20 septembrie

Zi de operare: Vineri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-AYT OB 9001 07:00 - 08:45

AYT-OTP OB 9002 14:30 – 16:15

Bucureşti – Antalya 
Perioadă de operare 02 martie – 30 noiembrie

Zi de operare: Sambata

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-AYT OB 9261 07:30 - 09:15

AYT-OTP OB 9260 15:30 – 17:15

Bucureşti – Antalya 
Perioadă de operare 09 iunie – 15 septembrie

Zi de operare: Duminica

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-AYT OB 9275 07:00 - 08:45

AYT-OTP OB 9274 14:45 – 16:30

Bucureşti – Zakynthos  
Perioadă de operare 27 mai – 30 septembrie

Zi de operare: Luni

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP – ZTH OB 9213 07:30 – 09:15

ZTH - OTP OB 9212 15:30 – 17:15

Bucureşti – Zakynthos  
Perioadă de operare 07 iunie – 27 septembrie

Zi de operare: Vineri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP - ZTH OB 9211 17:00 – 18:45

ZTH - OTP OB 9210 19:30 – 21:15

Bucureşti – Corfu  
Perioadă de operare 27 mai – 30 septembrie

Zi de operare: Luni

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP – CFU OB 9223 18:00 – 19:30

CFU - OTP OB 9222 20:15 – 21:45

Bucureşti – Bodrum  
Perioadă de operare 04 iunie – 01 octombrie

Zi de operare: Marti

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP - BJV OB 9215 18:00 – 19:30

BJV - OTP OB 9214 20:15 – 21:45

Bucureşti – Tenerife  
Perioadă de operare 18 iunie – 01 octombrie

Zi de operare: Marti

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP - TFS OB 9251 09:00 – 13:00

TFS - OTP OB 9250 13:45 – 21:15

Bucureşti – Tunisia  
Perioadă de operare 01 mai – 09 octombrie

Zi de operare: Miercuri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP – NBE OB 9111 07:00 – 09:30

NBE - OTP OB 9112 16:45 – 18:45

Bucureşti – Hurghada   
Perioadă de operare 30 aprilie – 17 noiembrie

Zi de operare: Duminica

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-HRG OB 9271 07:30 – 09:45

HRG-OTP OB 9270 18:45 – 23:00

Bucureşti – Preveza   
Perioadă de operare 03 iunie – 23 septembrie

Zi de operare: Luni

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-PVK OB 9225 16:45 – 18:25

PVK-OTP OB 9224 19:10 – 20:40

Bucureşti – Palma de Mallorca    
Perioadă de operare 19 iunie – 11 septembrie

Zi de operare: Miercuri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-PMI OB 191M 13:40 – 16:00

PMI-OTP OB 922M 16:45 – 21:00

Bucureşti – Palma de Mallorca    
Perioadă de operare 15 iunie – 14 septembrie

Zi de operare: Sambata 

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-PMI OB 191S 13:20 – 15:40

PMI-OTP OB 922S 16:25 – 20:40

Bucureşti – Sharm El Sheikh   
Perioadă de operare 19 mai – 30 iunie si  
25 august – 13 octombrie
Zi de operare: Duminica

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-SSH OB 7878 17:15 – 20:30

SSH-OTP OB 7879 21:15 – 00:45

Bucureşti – Rodos
Perioadă de operare 04 iunie – 1 octombrie

Zi de operare: Marti

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-RHO A3 4317 11:45 – 13:30

RHO-OTP A3 4316 09:00 - 10:55

Bucureşti – Heraklion (Creta)

Perioadă de operare 04 mai – 5 octombrie

Zi de operare: Sambata

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-HER A3 4217 11:40 - 13:20

HER-OTP A3 4216 09:00 - 10:50

Bucureşti – Heraklion (Creta)

Perioadă de operare 05 iunie – 2 octombrie

Zi de operare: Miercuri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-HER A3 4217* 11:40 - 13:20

HER-OTP A3 4216* 09:00 - 10:50

Bucureşti – Chania (Creta)

Perioadă de operare 05 iunie – 2 octombrie

Zi de operare: Miercuri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OTP-CHQ A3 4525 17:40-19:30

CHQ-OTP A3 4524 15:00-16:50

Plecări cu avionul

Ceut

Las Palmas
de Gran Canariaan

Ponta Delgada

MAROC

Rabat

TenerifeTeTe

Cana

DE ZBORURI 
LA DISPOZIŢIA TA!
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Chernivtsi

Uzhhorod

Odesa

Mykolayiv

Kherson

Simferopol

Kanya

Askaray
Sanliurfa

Kars

Eryurum

Denizli

Muğla

Bingöl

Tekirdağ

Edime

Izmit

Bilecik

Bursa

Bolu

Eskişehir

KütahyaBalıkesir

Manisa

Izmir

Aydin

Burdur

Isparta
Karaman

Mersin

Adana

Niğde

Yozgat

Çankırı

Çorum

Amasya Tokat

Sivas

OrduSamsun

Sinop

Kastamonu

Karabük

Bartın

Zonguldak

Afyon

Ankara

Trabzon

Gümüshane

Rize

Artvin

Ardahan

Tounceli

Malatya

Antiach

Kilis

Gayiantep

Dizarbakir

Mardin

Van

Agn

Igdir

Hakkari

Adryaman

Erzincan

Giresun

Adapazar Siirt

Batman

Çanakkale

Kırklareli

Kahramanmaras

Osmaniye

Bayburt

Düzce

Uşak

Kayseri

Yalava

Mus

Elazig

Bitlis

Sirnak
Kırıkkale

Nevşehir

Kırşehir

Istanbul

TURCIA

Antalya

Tunis

Enfida

TUNISIA

Linz

Salzburg

Innsbruck

Bregenz

Klagenfurt

Graz

Sankt Pölten Wien

Eisenstadt

AUSTRIA

SIRIA

Damascus

ELVETIA

Bern

Toledo

Valladolid

Santander

Oviedo

Vitoria

Logroño

Pamplona

Zaragoza

Barcelona

Palma de Mallorca

Valencia

Murcia

Malaga

Alborán (Spain)

Melilla (Spain)

ta (Spain)

MADRID

SPANIA

SLOVENIA

Ljuljana

Bratislava
Nitra

Trenčín

Banská Bystrica

Prešov

Košice

Trnava

Zilina

SLOVACIA

Novi Sad

SERBIA

Brăila

Alexandria
Giurgiu

PloieştiRimnicu-Vilcea
Buzău

Slobozia

Tulcea

Constanja

Galaţi
Braşov

Piteşti

Sibiu

Craiova

Slatina

Tirgu Jiu

Drobeta Turnu-Severin

Reşiţa

Deva

Arad

Alba Iulia

Oradea

Zalău

Baia Mare

Bistriţa

Suceava

Botoşani

Piatra-Neamţ

Iasi

Vaslui 

Focşani

Bacău

Miercurea-Ciuc

Târgu Mureş

Cluj Napoca

Timisoara

Satu Mare

Stiniu Gheorghe

Bucuresti

ROMANIA

Bragança

MOLDOVA

Chişinău

MALTA
Vallelta

MACEDONIA

Skopje

LIBIA

Tripoli

LIBAN

Beirut

Pristina

KOSOVO

Amman

JORDAN

Torino

Cagliari

Trento

Venezia

Bologna

Milano

Genova

Firenze

L'Aquila

Napoli

Alghero

Potenza

Bari

Catanzaro

Palermo

Campobasso

Perugia

Ancona

Aosta

Bolzano

Trieste

Roma (Rome)

ITALIA

ISRAEL
Jerusalem

SAN MARINO

Eger

Gyár

Szeged

Nyíregyháza

Debrecen 

Pécs

Kecskemét
Békéscsaba

Miskolc

Szolnok

Budapest

Szeksard

Kaposvár

Szombathely

Zalaegerszeg

Salgótarján

UNGARIA

Veszprém Székesfehérvár

Tatabánya

LarisaIoannina

Kasani

Tripoli

Patra

Larnia

Ermoúpoli

Mytilini 

Iraklio

Komotini

Thessaloniki

Kerkyra

Athina (Athens)

GRECIA

Stuttgart

Saarbrücken

München

Metz

Strasbourg

Rennes

Nantes

Bordeaux

Limoges
Clermont-Ferrand

Lyon

Toulouse

Montpellier

Marseille

Besançon

Dijon

Poitiers

Châlons-en-Champagne

Ajaccio

Paris

Orléans

FRANTA

MONACO

Cairo

EGIPT

Zlin
Brno

Jihlava

České Budějovice

CEHIA

CIPRU

Lefkosia (Nicosia)

Zagreb

CROATIA

VarnaShumen

Blagoevgrad

Plovdiv

Sliven

Stara Zagora

Lovech

Vidin

Sofiya (Sofia)

Pernik

Kyustendil

Pazardzhik

Silistra

Ruse

Pleven

Turgovishte

Khaskovo

Montana

Smolyan

Veliko Tarnovo
Vralsa

Gabrovo

Razgrad

Burgas

Yambol

Dobrich

Kŭrdzhali

BULGARIA

Sarajevo

BOSNIA

AND HERZEGOVINA

LICHTENSTEIN
Vaduz

MONTENEGRO

Pogorica

TivatANDORRA

Andorra la Vella

Alger

ALGERIA

ALBANIA

Tirana

Hurghada
Sharm El Sheikh

Rodos

Heraklion
Chania

CRETA

Zakinthos

Prevezza

Corfu

Santorini

Catania
Sicilia

Sardinia
Mallorca

Ibiza

Zboruri din Timişoara

Zboruri din Iaşi

Cluj Napoca – Tunisia   
Perioadă de operare 12 iunie – 02 octombrie

Zi de operare: Miercuri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

CLJ – NBE OB 9113 13:30 – 16:00

NBE - CLJ OB 9114 10:15 – 12:45

Cluj Napoca – Hurghada    
Perioadă de operare 19 mai - 17 noiembrie

Zi de operare: Duminica

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

CLJ-HRG OB 9273 15:45 – 18:00

HRG-CLJ OB 9272 10:30 – 15:00

Timişoara – Hurghada
Perioadă de operare 23 mai – 07 noiembrie

Zi de operare: Joi

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

TSR - HRG OB 9277 16:30 – 19:00

HRG - TSR OB 9278 19:45 – 00:30

Timişoara – Antalya
Perioadă de operare 07 iunie – 13 septembrie

Zi de operare: Vineri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

TSR-AYT OB 9283 12:00 – 13:45

AYT-TSR OB 9282 14:30 – 16:15

Timişoara – Zakynthos
Perioadă de operare 14 iunie – 20 septembrie

Zi de operare: Vineri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

TSR-ZTH OB 9281 17:00 – 18:45

ZTH-TSR OB 9280 19:30 – 21:15

Timişoara – Heraklion  (Creta)

Perioadă de operare 03 iunie – 30 septembrie

Zi de operare: Luni

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

TSR-HER A3 4213 11:45-13:30

HER-TSR A3 4212 09:00- 10:55

Iaşi – Heraklion (Creta)

Perioadă de operare 03 iunie – 30 septembrie

Zi de operare: Luni

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

IAS-HER A3 4515 17:20-19:15

HER-IAS A3 4514 14:20-16:30

Iaşi – Antalya
Perioadă de operare 06 iunie – 19 septembrie

Zi de operare: Joi

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

IAS-AYT OB 9227 12:45 – 14:45

AYT-IAS OB 9226 10:00 – 12:00

Iaşi – Hurghada
Perioadă de operare 24 mai – 8 noiembrie

Zi de operare: Vineri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

IAS – HRG OB 3011 14:45 - 17:05

HRG - IAS OB 3012 09:20 - 13:50

Zboruri din Arad

Zboruri din Suceava 

Zboruri din Târgu Mureş 

Arad – Antalya  
Perioadă de operare 12 iunie – 18 septembrie

Zi de operare: Miercuri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

ARW-AYT OB 9299 12:45 – 14:45

AYT-ARW OB 9298 10:00 – 12:00

Suceava – Hurghada  
Perioadă de operare 24 mai – 8 noiembrie

Zi de operare: Vineri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

SCV – HRG OB 3013 14:45 - 17:15

HRG - SCV OB 3014 09:30 - 14:00

Târgu Mureş – Antalya  
Perioadă de operare 15 iunie – 13 iulie şi 
24 august – 14 septembrie
Zi de operare: Sâmbātā

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

TGM – AYT OB 9212 14:20 - 16:30

AYT - TGM OB 9213 17:15 - 19:35

Arad – Tunisia  
Perioadă de operare 12 iunie – 02 octombrie

Zi de operare: Miercuri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

ARW - NBE OB 9444 11:00 - 13:15

NBE - ARW OB 9443 14:00 - 18:15

Zboruri din Oradea

Zboruri din Craiova

Zboruri din Bacāu

Zboruri din Baia Mare

Oradea – Antalya    
Perioadă de operare 09 iunie – 15 septembrie

Zi de operare: Duminica

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

OMR-AYT OB 9287 12:15 – 14:00

AYT-OMR OB 9286 09:30 – 11:15

Craiova – Antalya    
Perioadă de operare 14 iunie – 13 septembrie

Zi de operare: Vineri

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

CRA-AYT OB 9281 12:00 – 13:45

AYT-CRA OB 9280 09:30 – 11:15

Bacāu – Antalya    
Perioadă de operare 17 iunie – 16 septembrie 

Zi de operare: Sâmbātā

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

BCM – AYT OB 9253 10:15 - 12:20

AYT - BCM OB 9254 13:05 - 15:05

Baia Mare – Antalya    
Perioadă de operare 17 iunie – 16 septembrie

Zi de operare: Luni

Cursa Numărul cursei Orar de zbor

BAY-AYT OB 9202 12:45 – 14:45

AYT-BAY OB 9201 10:00 – 12:00

Informaţiile referitoare la zborurile operate în sezonul 2019 sunt cele 

disponibile la data publicării catalogului, acestea sunt cu character informativ şi 

pot suferi modificări. Orice modificare ulterioară va fi anunţată în scris turiştilor 

cu rezervări deja confirmate. Informaţiile despre orarele de zbor trebuie 

verificate de către turist şi reconfirmate cu 48 de ore înainte de plecare.

alag

ta (Spain)

MalagMalag
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TRANSFERURI DIN ȚARĂ 
CĂTRE AEROPORT

 ÎNFOLIEREA BAGAJULUI

Ține tot de confort și de relaxare să te 
asiguri că bagajele tale ajung în siguranță 
la hotelul în care ai ales cazarea în această 
vacanță. Iar geamantanele tale nou-nouțe 
pot ajunge cu zgârieturi, cu urme vizibile 
de manipulare neglijentă. Un motiv de 
stres de care nu ai nevoie chiar la debu-
tul vacanței. Așa că, îți sugerăm să alegi 
serviciul de înfoliere, la pachet cu sejurul. 
În plus, înfolierea descurajează deschide-
rea ilicită a bagajului. E simplu, doar bifezi 
această opțiune cu o investiție minimă și 
pleci la drum mult mai relaxat. 

Se știe, este un motiv de stres să găsești 
soluția optimă ca să ajungi în aeroport la 
ora potrivită astfel încât să ai timp suficient 
pentru check-in, pentru a lăsa bagajele 
și să treci de filtrele de securitate. Iată de 
ce, soluția pentru a evita acest stres este 
să rezervi odată cu pachetul de vacan-
ță și serviciul de transfer din țară către 
aeroport. Câștigi timp, scapi de stres, ai 
confort și pleci la drum relaxat și doar 
cu emoțiile pozitive ale începutului unei 
vacanțe de vis. 

            
          ai stabilit și data de plecare, ți-ai 
plănuit vacanța pas cu pas… Ce mai 
rămâne de făcut?

Timpul trece mai repede în timpul zboru-
lui dacă te-ai asigurat să ai la tine o carte 
captivantă sau revista preferată și să ți se 
servească o masă caldă, ție și celor care 
te însoțesc în această vacanță. Acum poți 
rezerva din timp serviciul de catering (pe 
zborurile charter), chiar împreună cu pa-
chetul sejurului. Astfel, ai o grijă în minus 
și zborul va fi mai relaxant. Și parcă este 
zborul și mai scurt…

 CATERING

Pornește la drum cu relaxare deplină, 
profitând de confortul acestui serviciu VIP. 
O mașină confortabilă te așteaptă la ora 
stabilită în fața locuinței tale și te duce la 
aeroport. La întoarcere, scapi de grija de 
a comanda taxi, un shuttlede sau de a te 
urca într-un autobuz aglomerat. Acesta 
este un serviciu opțional oferit tuturor 
clienților din București. 

 TRANSFER PRIVAT DE ACASĂ
   LA AEROPORT ȘI ÎNAPOI

Când pleci spre o destinație nouă de vacanță, nimic 
nu se compară cu emoția descoperirii unor locuri 
noi, tradiții locale fascinante, sit-uri istorice emble-
matice, savori și gusturi autentice, specifice acelor 
locuri. Rezervă-ți toate excursiile opționale încă de 
acasă, astfel încât, odată ce ai ajuns la destinație, 
să profiți de tot ceea ce îți poate oferi din punct de 
vedere turistic țara sau regiunea unde îți petreci 
vacanța.

 EXCURSII OPȚIONALE

Servicii Extra
Ne gândim la confortul tău 

ca tu să începi vacanța în deplină relaxare.

AI
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50
REDUCERI GENERALE

EARLY BOOKING

La fiecare hotel vei găsi discountul de 
early booking (înscrieri din timp). 
Reducerile se aplică doar la pachetul de 
bază. Acestea nu se aplică la taxe sau la 
suplimente. Reducerile nu sunt valabile 
în cazul ofertelor speciale.

Reducerile nu se cumulează și nu sunt 
transmisibile. În urma rezervării și 
contractării serviciilor turistice conform 
catalogului, apariţia unei oferte
speciale nu poate să influenţeze tariful 
deja stabilit. Rezervările făcute în 
perioada de early booking nu permit 
modificări de nume sau anulări. Orice
modificări aduse rezervării iniţiale duc 
la recalcularea preţului și, implicit, la 
pierderea acestei facilităţi. La anumite 
oferte speciale se cere plata integrală.
Aceasta trebuie efectuată în maxim 5 zile 
de la confirmarea rezervării.

BONUSURI

Camere pentru familiile cu copii
Portofoliul nostru include camere pentru 
2 adulţi cu 2 copii și hoteluri stil club, 
dedicate în special familiilor cu copii. 
Pentru anumite hoteluri nu vei mai avea de 
plătit pentru copii decât biletul de avion 
și taxele de aeroport, cazarea și masa fiind 
gratuite.

Gratuităţi și reduceri pentru copii
Copiii tăi vor merge în vacanţă la cele mai 
reduse tarife existente pe piaţă. Pentru 
majoritatea destinaţiilor, contractele pe 
care le-am negociat includ gratuităţi la 
cazare pentru cei mici. La hotelurile unde 
nu se plătește cazare pentru copii și unde 
masa este în sistem bufet, cei mici vor 
putea mânca gratis alături de părinţii lor.

Cumpără-ţi excursia din timp
Anul acesta avem cele mai mari reduceri și 
avantaje pentru rezervările făcute din timp.
Grăbește-te! Numărul locurilor este limitat!

Exclusivităţi
Și în acest an deţinem exclusivităţi pe mai 
multe lanţuri hoteliere. Astfel beneficiezi 
de servicii care răspund celor mai exigente 
preferinţe. 
Prin parteneriatele speciale
pe care le-am încheiat, suntem în măsură 
să îţi oferim preţuri special și minim 
garantat pe piaţă. Totodată, suntem 
partener special al Aegean Airlines, cea 
mai bună companie aeriană din Europa.

Siguranţă financiară
Suntem una dintre cele mai mari agenţii 
de turism de pe piaţă și ne mândrim cu 
stabilitatea noastră financiară, mai ales 
acum, în această perioadă dificilă. Drept 
urmare, fă-ţi rezervarea din timp, pentru că 
nu ai niciun motiv de îngrijorare.

Preţ minim
Pentru că întelegem că nu întotdeauna 
cazarea este cel mai important aspect al 
unei vacanţe, în catalog vei găsi și hoteluri 
și vile economice. Aici vei găsi întotdeauna 
condiţii bune de cazare la preţuri minime.

Vacanţe All Inclusive
Dacă vrei să scapi de toate bătăile de cap, 
atunci optează pentru unul dintre hotelurile 
care oferă sistem All Inlcusive. Preţul va fi mai 
mare decât la ofertele ce includ doar una sau 
două mese, însă ia în calcul toate lucrurilepe 
care acest sistem le oferă. Vei avea 3 mese 
pe zi, snack-uri, băuturi răcoritoare și 
alcoolice locale și gustări tradiţionale. Mai 
mult, la unele hoteluri vei avea posibilitatea 
să folosești fără nicio taxă suplimentară chiar 
și unele facilităţi pentru sport și agrement.

Excelenţă în calitate și servicii
După 22 ani de activitate știm ce înseamnă 
o vacanţă perfectă: este vorba despre cel 
mai bun raport între calitatea serviciilor 
și preţul excursiei. De aceea refuzăm 
orice compromis și suntem gata să îţi 
oferim calitate excelentă, servicii de top și 
asistenţă pentru tot ceea ce ai putea să îţi 
dorești.

Reduceri de pana la 50%
Reducerile sunt o componentă 

importantă a politicii noastre de 
preţ. Anul acesta îţi vei putea găsi 

vacanţa cu un discount de până 
la 50%. Avem reduceri pentru 

înscrierile din timp, pentru grupuri, 
pentru tineri căsătoriţi și oferte 

speciale cu locuri limitate. În 
paginile acestui catalog vei găsi 

preţuri cu reduceri incluse, aplicate 
la pachet sau la cazare.

%

REDUCERI SPECIALE

5% PENTRU LUNA DE MIERE

La înscriere, tariful se calculează normal, 
iar reducerea va fi returnată în urma 
prezentării certificatului de căsătorie.
Reducerea se aplică la tariful de la oferta 
standard

Depunem toate eforturile posibile pentru ca tarifele, informaţiile şi fotografiile din catalog să fie exacte. 
Totuşi, pot exista situaţii în care aceste informaţii să fie diferite de cele din momentul achiziţionării 
pachetului turistic, fie din cauza erorilor de tipărire, fie din cauza modului de calcul. Prioritate vor avea 
informaţiile primite în agenţie. Îţi mulţumim pentru înţelegere.
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DE LA 32 €

Cele mai frumoase staţiuni de pe litoralul Greciei de nord sunt dominate 

de legendarul Munte Olimp

Grecia: staţiuni agitate, peisaje stâncoase, plaje ascunse și orașe antice. Cine 

vizitează o dată Grecia, va rămâne impresionat pe viaţă. Toată ţara este un întins 

și prietenos litoral. De-a lungul fâșiilor crestate de pământ dintre Marea Egee 

și Marea Ionică, cele mai vechi civilizaţii, timpuri legendare și obiceiuri puternic 

înrădăcinate, se întâlnesc și convieţuiesc alături în noul mileniu. Trecutul și 

prezentul alternează la fel de spectaculos ca și peisajul. 

Riviera 
Olimpului
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SHOPPING
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Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora și locul stabilite. 
Plecare spre Riviera Olimpului în funcţie de orașul de 
îmbarcare. Pe timpul nopţii se va traversa Bulgaria. 
După amiază vom ajunge în staţiune. Cazare.

����������� ������������������������ ��������� ��
�!������������� �"

Te invităm să descoperi capitala 
Greciei, Atena, într-un tur panoramic în care vom vizita 
complexul Acropole. Vom continua cu o plimbare 
prin orașul vechi și vom încheia excursia cu o scurtă 
oprire la Termopile.

Una dintre cele mai 
frumoase insule ale Sporadelor de Nord. Splendoarea 
ei a inspirat o mulţime de poeţi și artiști. Croaziera 
include și o vizită în orașul Skiathos, capitala insulei.

Veritabile muzee bizantine, 
mănăstirile de la Meteora, situate undeva „între cer 
și pământ“, în vârful unor stânci gigantice în formă 
de turnuri, sunt unice în Europa și în lume. Ca să 
ajungem la cele 2 mănăstiri pe care le vom vizita, vom 
trece prin orașele Larissa, Kalambaka și prin Valea 
Tembi.

Parcul este situat la 18 
km de Salonic. Surprizele de aici îţi vor oferi clipe 
minunate, indiferent de vârsta. Vei găsi tobogane 
acvatice, piscine cu valuri artificiale, bar, cofetărie și 
multă voie bună.

Ai ocazia să pătrunzi în 
lumea legendară a celor 12 zei ai Olimpului. Primul 
popas îl vom face la refugiul Stavros. De aici vei putea 
admira panorama regiunii Pieria între Marea Egee și 
poalele muntelui. Apoi vom coborî pentru o plimbare 
relaxantă pe străzile din Litochoro, „orașul de piatră“.

Te invităm la un program artistic 
tradiţional, unde vei putea savura mancărurile și 
băuturile specifice acestei ţări. Vei putea învăţa câţiva 
pași din dansurile tradiţionale: sirtaki și zorba.

�����#� 
����$��%���
Dimineaţă, program liber. După-amiază ne vom 
îmbarca în vederea deplasării pe traseul Riviera 
Olimpului–Salonic–Promahonas–Kulata–Sofia–
România.

������&� '������������
Sosim în ţară în cursul dimineţii, în funcţie de 
condiţiile de trafic și de formalităţile vamale.

���������	� ���
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Vila Varonos
Localizare: Situată în staţiunea 

Olympic Beach, la 300 m de plajă. Cel 

mai apropiat aeroport se află la 105 km 

distanţă de vilă. 

Facilități vilă: Vila oferă servicii de self-

catering. Opţional se poate alege: mic 

dejun, prânz sau cină, mese care se vor 

servi la tavernă. 

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu grup sanitar cu duș, 

minifrigider (gratuit), chicinetă utilată 

și plită electrică, TV, instalaţie de aer 

condiţionat, balcon/terasă. Prosoapele 

nu sunt incluse.

Plaja: Plaja cu nisip fin se află la 300 

metri, iar intrarea în mare este lină. 

Șezlongurile și umbrelele sunt contra 

cost (aprox. 3 euro/persoană/zi).

Puncte forte
�» Camere cu chicinetă

�» Aproape de plajă

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

42 €
ECONOMIC

Hotel Parthenon Art
Localizare: Hotelul este situat lângă 

plajă și la 105 km de aeroport.

Facilități hotel: Recepţie, salon pentru 

mic dejun, restaurant, bar, sală de 

conferinţe, Wi-Fi în lobby și la recepţie 

gratuit, spălătorie, terasă, parcare 

publică, seif la recepţie (contra cost).

Facilități camere: În camere există 

baie cu duș, uscător de păr, televizor, 

telefon, aer condiţionat (gratuit), 

încălzire centralizată, minifrigider 

(gratuit), radio, balcon. Camerele duble 

au o suprafaţă de 25 mp.

Plaja: Plaja publică lată și cu nisip 

fin se află la 30 metri de hotel, iar 

intrarea în mare este lină. Șezlon-

gurile și umbrelele sunt contra cost 

(aproximativ 3 euro/ persoană/zi).

Puncte forte
�» Foarte aproape de plajă

�» Aer condiţionat gratuit

�» Camere renovate recent

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

115 €
TURISTIC

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 50% 
aplicată până la 
31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 45% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 40% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

10.05 230 € 115 € 127 € 138 € 150 €

17.05 255 € 128 € 140 € 153 € 166 €

24.05, 31.05, 07.06 298 € 149 € 164 € 179 € 194 €

14.06, 21.06, 28.06, 20.09 330 € 165 € 182 € 198 € 215 €

13.09 349 € 175 € 192 € 209 € 227 €

05.07, 30.08, 06.09 378 € 189 € 208 € 227 € 246 €

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 
09.08, 16.08, 23.08

398 € 199 € 219 € 239 € 259 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă (7 nopți cazare).

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 30.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

17.05 70 € 42 € 49 € 56 €

24.05 89 € 53 € 62 € 71 €

31.05, 13.09, 20.09 108 € 65 € 76 € 86 €

07.06 126 € 76 € 88 € 101 €

14.06, 21.06, 06.09 180 € 108 € 126 € 144 €

28.06, 05.07 216 € 130 € 151 € 173 €

12.07 253 € 152 € 177 € 202 €

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 
23.08, 30.08

284 € 170 € 199 € 227 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă (7 nopți cazare).

Supliment autocar din: 

București 55 €/pers., Ploieşti - 60 €; 

Buzău, Urziceni, Pitești - 65 €; Braşov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Căciulata, 

Călimănești, Râmnicu Vâlcea, Slatina 

- 70 €; Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, 

Craiova, Balş - 75 €; Luduș, Târgu 

Mureş, Sighişoara, Roman, Bacău, 

Adjud - 80 €; Cluj Napoca,Turda, Iași, 

Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 €; Piatra 

Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/persoană: 7 €

Supliment SGL: 180 € (10.05-31.05), 260 € (07.06-28.06,  

13.09-20.09), 315 € (05.07-06.09)   

Un copil 0-4.99 ani în cameră DBL, fără pat suplimentar 

– Gratuit.   

Reducere un copil 5-11.99 ani în cameră DBL cu pat 

suplimentar: 30 € (07.06-13.09), 20 € (10.05-31.05 și 20.09)   

Posibilitate rezervare sejur 9 nopţi - tarif de la 139 €/ 

persoană (opţional, transport autocar pe ruta Banat - ieșire 

Moraviţa)    

Reducerile și suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în 

funcţie de clasificarea 

hotelului și de destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxele de intrare la 

obiectivele turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli 

personale. 

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, Urziceni, 

Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, Sinaia, Brăila, 

Căciulata, Călimănești, Râmnicu Vâlcea, Slatina - 70 

€; Focșani, Râmnicu Sărat,  Galaţi, Craiova, Balş - 75 

€; Luduș, Târgu Mureş,  Sighişoara, Roman, Bacău, 

Adjud - 80 €; Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea, 

Constanţa, Sibiu - 85 €;  Piatra Neamţ - 90 €; 

Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 10 €   

Supliment SGL: 110 €   

Primii doi copii 0-4.99 ani GRATUIT; 

Primii doi copii 5-15.99 plătesc 

transportul.   

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și de destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie)

Asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno

Taxele de intrare la obiectivele turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 
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Hotel Porto del Sol ���

Hotel Evrostar

Localizare: Hotelul Porto del Sol, situat 

în staţiunea Paralia Katerini, se bucură 

de avantajul unei poziţii de excepţie, 

cu vedere unică asupra Mării Egee, 

fiind situat la 60 m distanţă de mare. 

Hotelul Porto Del Sol se află la 103 km 

de aeroportul din Salonic.

Facilități hotel: Hotelul este deschis 

pe tot parcusul anului și dispune de 

un café-bar, restaurant cu mâncăruri 

tradiţionale și mediteraneene, recepţie, 

room service, internet Wi-Fi gratuit în 

zonele publice ale hotelului.

Facilități camere: Toate cele 22 de 

camere ale hotelului sunt echipate cu 

aer condiţionat inclus în tarif, telefon, 

TV satelit, grup sanitar, uscător de păr, 

frigider, seif, balcon.

Localizare: Hotelul este situat central 

în Paralia Katerini. Distanţa faţă de 

mare este de 350 m, iar faţă de orașul 

Katerini, 5 km. 

Facilități hotel: Evrostar este un 

hotel de familie ce oferă tot confortul 

pentru a vă bucura de concediul 

dumneavoastră, având restaurant, 

lobby bar, lift, piscină exterioară, acces 

internet.

Facilități camere: Camerele sunt 

echipate cu aer condiţionat inclus în 

tarif, telefon, TV, grup sanitar, uscător de 

păr, minifrigider, terasă/balcon.

Plaja: Plaja publică este lată, cu nisip 

fin, iar intrarea în mare este lină. 

Șezlongurile și umbrelele sunt contra 

cost (aproximativ 3 euro/persoană/zi).

Puncte forte
�» Situat aproape de mare

�» Camere modern mobilate

�» Wi-Fi gratuit în zonele publice

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

149 €
TURISTIC

Puncte forte
�» Aer condiţionat gratuit

�» Piscină exterioară

�» All Inclusive Light

�» Conexiune la internet gratuită

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive Light

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

195 €
TURISTIC

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

10.05, 20.09 229 € 149 € 160 € 172 €

17.05 306 € 199 € 214 € 230 €

24.05, 31.05, 13.09 330 € 215 € 231 € 248 €

07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 06.09 398 € 259 € 279 € 299 €

05.07, 12.07, 23.08, 30.08 484 € 315 € 339 € 363 €

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 499 € 324 € 349 € 374 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă (7 nopți cazare).

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

17.05, 20.09 279 € 195 € 209 € 223 €

24.05, 31.05, 13.09 350 € 245 € 263 € 280 €

07.06 379 € 265 € 284 € 303 €

14.06, 21.06, 28.06, 06.09 399 € 279 € 299 € 319 €

05.07, 30.08 427 € 299 € 320 € 342 €

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08

499 € 349 € 374 € 399 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă (7 nopți cazare).

Supliment autocar din: 

București 55 €/

pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, Urziceni, Pitești - 65 €; 

Braşov, Predeal, Sinaia, Brăila, Căciulata, Călimănești,

Râmnicu Vâlcea, Slatina - 70 €; Focșani, Râmnicu Sărat, 

Galaţi, Craiova, Balş - 75 €; Luduș, Târgu Mureş, 

Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud - 80 €; Cluj Napoca,

Turda, Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 €; 

Piatra Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL: 240 €   

Un copil 0-5.99 plăteşte 

supliment masa, 

Demipensiune: 60 €/sejur 7 

nopţi; Un copil 4-5.99 plăteşte 

transport autocar opţional.   

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și de destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie)

Asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno

Taxele de intrare la obiectivele turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 

Supliment autocar din: 

București 55 € pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, 

Urziceni, Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Căciulata, Călimănești, Râmnicu Vâlcea, 

Slatina - 70 €; Focșani, Râmnicu Sărat,  Galaţi, 

Craiova, Balş - 75 €; Luduș, Târgu Mureş,  

Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud - 80 €; Cluj 

Napoca, Turda, Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 €;  

Piatra Neamţ - 90 €; Suceava - 95 € 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 10 €   

Supliment SGL: 255 €   

Posibilitate rezervare sejur 9 

nopţi - tarif de la 259 €/ persoană 

(opţional, transport autocar pe 

ruta Banat - ieșire Moraviţa)   

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și de destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie)

Asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Apartments Alexander 
Hotelul este o proprietate de familie, 

foarte bine întreţinută, cu renovare la 

fiecare început de sezon.

Localizare: Situat în Paralia Katerini, 

la 150 m de plajă. Cel mai apropiat 

aeroport se află la 100 km.

Plaja: Plaja este lată și cu nisip fin, iar 

intrarea lină în mare. Șezlongurile și 

umbrelele sunt contra cost (aprox. 3 

euro/persoană/zi).

Facilități hotel: Recepţie, terasă, 

salon-lobby. În vecinătate se află baruri 

și magazine. 

Facilități camere: Baie, TV, minifrigider 

(gratuit), chicinetă dotată cu veselă, aer 

condiţionat (5 euro/cameră/zi), balcon 

sau terasă.  Acestea au o suprafaţă de 

17-20 mp.

Puncte forte
�» Camere cu chicinetă

�» În apropiere de plaja premiată cu 

“Steag Albastru”

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

39 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooououououououuuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Vila Iulia
Localizare: Vila Iulia se află în staţiunea 

Paralia Katerini, la 180 m de plajă. Cel 

mai apropiat aeroport se află la 100 km 

distanţă de vilă.

Facilități vilă: Vila oferă servicii de self-

catering și dispune de lift; Self-catering: 

Auto-gospodărire (fără servicii de masă 

și întreţinere). 

Facilități camere: Camerele vilei, 

dispuse la etajele 1, 2 și 3, sunt echipate 

cu aer condiţionat (contra cost, 5 euro/

cameră/zi), TV, grup sanitar, uscător 

de păr, minifrigider, chicinetă, terasă/

balcon. Prosoapele nu sunt incluse.

Plaja: Plaja publică este lată, cu nisip 

fin, iar intrarea în mare este lină. 

Șezlongurile și umbrelele sunt contra 

cost (aproximativ 3 euro/persoană/zi).

Puncte forte
�» Localizată la 180 m de plajă

�» Camere frumos mobilate, dotate cu 

chicinetă

�» Lift

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

42 €
ECONOMIC

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.05*, 10.05* 31 € 19 € 22 € 23 €

20.09, 27.09 65 € 39 € 46 € 49 €

17.05, 13.09 99 € 59 € 69 € 74 €

24.05 131 € 79 € 92 € 98 €

06.09 159 € 95 € 111 € 119 €

31.05, 07.06, 14.06 165 € 99 € 116 € 124 €

21.06 199 € 119 € 139 € 149 €

28.06, 05.07, 30.08 219 € 131 € 153 € 164 €

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08

264 € 158 € 185 € 198 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă (7 nopți cazare).

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în STD

EARLY BOOKING Loc în 
STD cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
STD cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.09 65 € 42 € 49 € 52 €

03.05, 10.05 70 € 46 € 53 € 56 €

17.05, 20.09 89 € 58 € 67 € 71 €

24.05, 13.09 99 € 64 € 74 € 79 €

06.09 127 € 83 € 95 € 102 €

31.05, 07.06 129 € 84 € 97 € 103 €

14.06, 21.06, 28.06, 30.08 179 € 116 € 134 € 143 €

05.07, 12.07, 19.07 210 € 137 € 158 € 168 €

26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 249 € 162 € 187 € 199 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă (7 nopți cazare).

Supliment autocar din: 

București 55 €/pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, 

Urziceni, Pitești - 65 €; Braşov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Căciulata, Călimănești, 

Râmnicu Vâlcea, Slatina - 70 €; Focșani, 

Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, Balş - 75 €; 

Luduș, Târgu Mureş, Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud - 80 €; Cluj Napoca, Turda, 

Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 €;  Piatra 

Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 10 €   

Supliment SGL: 100 €   

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un 

copil 5-11.99 plăteşte transportul.   

*Transport autocar obligatoriu.   

Posibilitate rezervare camere BEST 

DEAL - tarif de la 33 €/ persoană.   

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și de 

destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, 

Urziceni, Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Căciulata, Călimănești, 

Râmnicu Vâlcea, Slatina - 70 €; Focșani, 

Râmnicu Sărat,  Galaţi, Craiova, Balş - 75 €; 

Luduș, Târgu Mureş,  Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud - 80 €; Cluj Napoca, Turda, 

Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 €;  Piatra 

Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în Studio cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 15 €   

Supliment SGL: 90 €   

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-12.99 plăteşte transportul.   

Posibilitate rezervare sejur 9 nopţi - tarif 

de la 35 €/ persoană (opţional, transport 

autocar pe ruta Banat - ieșire Moraviţa)   

Reducerile și suplimentele se calculează 

din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și de 

destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 
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Vila Simos
Localizare: Vila Simos se află în Paralia 

Katerini, la 150 m de plajă. Cel mai 

apropiat aeroport se află la 100 km.

Facilități vilă: Vila oferă servicii de 

self-catering: Auto-gospodărire (fără 

servicii de masă și întreţinere). Opţional 

se poate alege una din variantele de 

masă: mic dejun, prânz sau cină, mese 

care se vor servi la tavernă.

Facilități camere: Camerele vilei sunt 

echipate cu aer condiţionat (contra 

cost, 5 euro/cameră/zi), TV, grup sanitar, 

minifrigider, chicinetă, terasă/balcon. 

Prosoapele nu sunt incluse.

Plaja: Plaja publică este lată, cu nisip 

fin, iar intrarea în mare este lină. 

Șezlongurile și umbrelele sunt contra 

cost (aproximativ 3 euro/persoană/zi).

Puncte forte
�» Camere dotate cu chicinetă

�» Situată la 150 m de plajă

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 9 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 9 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

79 €
ECONOMIC

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în STD

EARLY BOOKING Loc în 
STD cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
STD cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

08.05, 17.05, 26.05 122 € 79 € 92 € 96 €

04.06, 13.06, 11.09, 20.09 152 € 99 € 114 € 120 €

22.06, 01.07, 02.09 198 € 129 € 149 € 156 €

10.07, 19.07, 28.07, 06.08, 
15.08, 24.08

252 € 164 € 189 € 199 €

Plecări cu autocar Zona Banat-ieșire Moravița. 
Check-in +1 zi (9 nopți cazare)

Supliment autocar din: 

Arad, Timişoara, Voiteg – 60 €; Baia Mare, Satu 

Mare, Oradea – 85 €.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL: 100 €   

Un copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; Un copil 5-5.99 

plăteşte transportul.   

Reducerile și 

suplimentele se 

calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și de destinaţie. Mai 

multe detalii în agenţie)

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno

Taxele de intrare la obiectivele turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 

Vila My Hotel
Localizare: Vila My Hotel se află într-o 

zonă liniștită a staţiunii Paralia Katerini, 

la numai 250 m de plajă. Distanţa până 

la cel mai apropiat aeroport este de 

100 km.

Plaja: Plaja publică este lată, cu 

nisip, iar intrarea în mare este lină. 

Șezlongurile și umbrelele sunt contra 

cost (aprox. 3 euro/persoană/zi).

Facilități hotel: Vila oferă servicii self 

catering.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu aer condiţionat (contra 

cost, 5 euro/zi), TV satelit, baie cu duș, 

frigider, chicinetă complet echipată, 

Wi-Fi gratuit, balcon. O cameră permite 

până la 4 persoane.

Puncte forte
�» Situată aproape de mare

�» Wi-Fi gratuit

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

39 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 45% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

17.05 70 € 39 € 42 € 46 €

24.05 89 € 49 € 53 € 58 €

31.05, 20.09 108 € 59 € 65 € 70 €

07.06, 13.09 136 € 75 € 82 € 88 €

14.06, 21.06, 06.09 180 € 99 € 108 € 117 €

28.06, 05.07 216 € 119 € 130 € 140 €

12.07, 19.07, 30.08 298 € 164 € 179 € 194 €

26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 329 € 181 € 197 € 214 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă (7 nopți cazare).

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; 

Buzău, Urziceni, Pitești - 65 €;  Braşov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Căciulata, 

Călimănești, Râmnicu Vâlcea, Slatina 

- 70 €; Focșani, Râmnicu Sărat,  Galaţi, 

Craiova, Balş - 75 €; Luduș, Târgu 

Mureş,  Sighişoara, Roman, Bacău, 

Adjud - 80 €; Cluj Napoca, Turda, Iași, 

Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 €;  Piatra 

Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/fiecare 

persoană: 10 €   

Supliment SGL: 110 €   

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-5.99 plăteşte 

transportul.   

Posibilitate rezervare camere BEST DEAL - tarif de la 35 

€/ persoană.   

Posibilitate rezervare sejur 9 nopţi - tarif de la 98 €/ 

persoană (opţional, transport autocar pe ruta Banat - ieșire 

Moraviţa)   

Reducerile și suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în 

funcţie de clasificarea 

hotelului și de destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxele de intrare la 

obiectivele turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli 

personale. 

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooououououououououuTTTTTTTTTTT rrrrrrrr
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Vila Tasos
Localizare: Vila Tasos se află în Olympic 

Beach, pe plajă. Cel mai apropiat 

aeroport se află la 105 km.

Facilități vilă: Recent renovată, vila 

oferă servicii de self-catering; Self-

catering: Auto-gospodărire (fără servicii 

de masă și întreţinere). 

Facilități camere: Camerele vilei, 

dispuse la etajele 1, 2 și 3, sunt echipate 

cu aer condiţionat (contra cost, 5 euro/

cameră/zi), TV, grup sanitar, minifrigider, 

chicinetă, terasă/balcon. Prosoapele nu 

sunt incluse.

Plaja: Plaja publică este lată și cu nisip 

fin iar intrarea în mare lină. Șezlongurile 

și umbrelele sunt contra cost (aprox 3 

euro/persoană/zi).

Puncte forte
�» Camere dotate cu chicinetă

�» Pe plajă

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 9 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 9 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

49 €
ECONOMIC

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în APT**
(minim  4 pax)

EARLY BOOKING Loc în 
APT cu REDUCERE 50% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
APT cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

08.05 98 € 49 € 59 € 66 €

17.05, 20.09 129 € 65 € 77 € 86 €

26.05 169 € 85 € 101 € 113 €

04.06, 13.06, 11.09 198 € 99 € 119 € 133 €

22.06, 01.07, 02.09 249 € 125 € 149 € 167 €

10.07, 19.07, 28.07, 06.08, 
15.08, 24.08

295 € 148 € 177 € 198 €

Plecări cu autocar Zona Banat-ieșire Moravița. 
Check-in +1 zi (9 nopți cazare)

Supliment autocar din: 

Arad, Timişoara, Voiteg – 60 €; Baia Mare, 

Satu Mare, Oradea – 85 €.

Reduceri și suplimente: 

**APT calculat pentru minim 4 pax 

(4xLoc în APT)

Reducere cazare în APT 3 pax/fiecare 

persoană (se aplică din 2xLoc în 

APT): 40 €

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și de destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie)

Asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 

Vila Nikos
Localizare: Vila se află în Olympic 

Beach, la 5 m de plajă și la la 105 km de 

aeroport.

Facilități vilă: Vila oferă servicii de 

self-catering: Auto-gospodărire (fără 

servicii de masă și întreţinere). Opţional 

se poate alege una din variantele de 

masă: mic dejun, prânz sau cină, mese 

care se vor servi la tavernă.

Facilități camere: Camerele vilei sunt 

echipate cu aer condiţionat (contra 

cost, 5 euro/cameră/zi), TV, grup sanitar, 

minifrigider, chicinetă, terasă/balcon. 

Prosoapele nu sunt incluse.

Plaja: Plaja publică, lată și cu nisip 

fin, se află la 5 m de vilă. Șezlongurile 

și umbrelele sunt contra cost 

(aproximativ 3 euro/persoană/zi).

Puncte forte
�» Camere dotate cu chicinetă

�» Lângă plajă

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 9 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 9 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

73 €
ECONOMIC

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

08.05, 17.05 122 € 73 € 85 € 96 €

26.05, 04.06, 11.09, 20.09 152 € 99 € 106 € 120 €

13.06, 22.06, 01.07, 02.09 198 € 126 € 139 € 156 €

10.07, 19.07, 28.07, 06.08, 
15.08, 24.08

245 € 159 € 172 € 194 €

Plecări cu autocar Zona Banat-ieșire Moravița. 
Check-in +1 zi (9 nopți cazare)

Supliment autocar din: 

Arad, Timişoara, Voiteg – 60 €; Baia Mare, Satu 

Mare, Oradea – 85 €.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 

20 €   

Supliment SGL: 108 €   

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un 

copil 5-14.99 plăteşte transportul.   

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și de destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie)

Asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno

Taxele de intrare la obiectivele turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 
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Vila Memento Ikaros
Localizare: Vila Memento Ikaros este 

situată în centrul staţiunii Olympic 

Beach, la 50 m de plajă. Cel mai 

apropiat aeroport se află la 105 km.

Plaja: Plaja publică este lată și cu nisip 

fin, iar intrarea lină în mare. Șezlongurile 

și umbrelele sunt contra cost (aprox. 3 

euro/persoană/zi).

Facilități vilă: Vila oferă servicii self 

catering.

Facilități camere: Toate camerele vilei 

Memento Ikaros sunt dotate cu baie 

cu duș, minifrigider (gratuit), chicinetă 

utilată cu veselă necesară și plită 

electrică, TV prin satelit, instalaţie de aer 

condiţionat (5 euro/ cameră/zi), balcon. 

Camerele au o suprafaţă de 20-25 mp.

Puncte forte
�» Foarte aproape de plaja premiată cu 

“Steag Albastru”

�» Camere dotate cu chicinetă complet 

echipată

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

39 €
ECONOMIC

Vila Memento Asterias
Localizare: Vila Asterias este situată la 

80 m de plajă, în imediata apropiere a 

centrului staţiunii Olympic Beach. Cel 

mai apropiat aeroport se află la 105 km.

Plaja: Plaja publică este lată și cu nisip 

fin, iar intrarea lină în mare. Șezlongurile 

și umbrelele sunt contra cost (aprox. 3 

euro/ persoană/zi).

Facilități camere: Vila are 3 etaje și 

dispune de 16 camere. Acestea sunt 

mobilate tradiţional și dotate cu baie 

proprie cu duș, minifrigider (gratuit), 

chicinetă utilată cu veselă necesară 

și plită electrică, TV, instalaţie de aer 

condiţionat (5 euro/cameră/zi), balcon 

sau terasă. Camerele au o suprafaţă de 

20-25 mp.

Puncte forte
�» Poziţie excelentă faţă de plaja premiată 

cu “Steag Albastru”

�» Camere mobilate tradiţional, cu 

chicinetă complet utilată

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

39 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 45% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.05*, 10.05* 44 € 24 € 26 € 29 €

17.05, 27.09 70 € 39 € 42 € 46 €

24.05 89 € 49 € 53 € 59 €

31.05, 20.09 108 € 59 € 65 € 71 €

13.09 136 € 75 € 82 € 90 €

07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 
05.07, 06.09

180 € 99 € 108 € 119 €

12.07 216 € 119 € 130 € 143 €

19.07 253 € 139 € 152 € 167 €

26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 
23.08, 30.08

289 € 159 € 173 € 191 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă (7 nopți cazare).

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 45% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.05*, 10.05* 49 € 27 € 29 € 34 €

27.09 70 € 39 € 42 € 49 €

17.05, 24.05, 13.09, 20.09 108 € 59 € 65 € 76 €

31.05 137 € 75 € 82 € 96 €

07.06, 14.06, 06.09 180 € 99 € 108 € 126 €

21.06, 28.06 216 € 119 € 130 € 151 €

05.07, 12.07 234 € 129 € 140 € 164 €

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 
23.08, 30.08

264 € 145 € 158 € 185 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă (7 nopți cazare).

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, 

Urziceni, Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Căciulata, Călimănești, 

Râmnicu Vâlcea, Slatina - 70 €; Focșani, 

Râmnicu Sărat,  Galaţi, Craiova, Balş - 75 €; 

Luduș, Târgu Mureş,  Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud - 80 €; Cluj Napoca, Turda, 

Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 €;  Piatra 

Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 10 €   

Supliment SGL: 90 €   

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-14.99 plăteşte transportul.   

*Transport autocar obligatoriu.   

Posibilitate rezervare camere BEST DEAL - 

tarif de la 32 €/ persoană.   

Reducerile și suplimentele se calculează 

din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și de 

destinaţie. Mai multe detalii în 

agenţie)

Asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, 

Urziceni, Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Căciulata, Călimănești, 

Râmnicu Vâlcea, Slatina - 70 €; Focșani, 

Râmnicu Sărat,  Galaţi, Craiova, Balş - 75 €; 

Luduș, Târgu Mureş,  Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud - 80 €; Cluj Napoca, Turda, 

Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 €;  Piatra 

Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/

fiecare persoană: 10 €   

Supliment SGL: 95 €   

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-14.99 

plăteşte transportul.   

*Transport autocar obligatoriu.   

Posibilitate rezervare camere BEST DEAL - tarif 

de la 32 €/ persoană.   

Reducerile și suplimentele se calculează din 

tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și de 

destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr
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Vila Kostas

Vila Fani

Localizare: Vila Kostas se află în 

staţiunea Leptokaria, la 100 m de plajă. 

Cel mai apropiat aeroport se află la 125 

km distanţă de vilă.

Facilități vilă: Recent renovată, vila 

oferă servicii de self-catering; Self-

catering: Auto-gospodărire (fără servicii 

de masă și întreţinere). 

Facilități camere: Camerele vilei, 

dispuse la parter, etajele 1 și 2, sunt 

echipate cu aer condiţionat (gratuit), 

TV, grup sanitar, minifrigider, chicinetă, 

terasă/balcon. Prosoapele nu sunt 

incluse.

Localizare: Vila Fani  se află în staţiunea 

Leptokaria, la 250 m de plajă. Cel mai 

apropiat aeroport se află la 125 km 

distanţă de vilă.

Facilități vilă: Vila oferă servicii de 

self-catering; Self-catering: Auto-

gospodărire (fără servicii de masă și 

întreţinere). 

Facilități camere: Camerele vilei sunt 

echipate cu aer condiţionat (contra 

cost, 5 euro/cameră/zi), TV, grup sanitar, 

minifrigider, chicinetă, terasă/balcon. 

Prosoapele nu sunt incluse.

Puncte forte
�» Camere dotate cu chicinetă

�» Aer condiţionat gratuit

�» Situată la 100 m de plajă

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 9 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 9 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

65 €
ECONOMIC

Puncte forte
�» Camere dotate cu chicinetă

�» Situată la 250 m de plajă

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 9 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 9 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

89 €
ECONOMIC

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în STD

EARLY BOOKING Loc în 
STD cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
STD cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

17.05, 26.05, 20.09 149 € 89 € 104 € 119 €

04.06, 13.06 182 € 109 € 127 € 146 €

22.06, 01.07, 02.09, 11.09 232 € 139 € 162 € 186 €

10.07, 19.07, 28.07, 06.08, 
15.08, 24.08

249 € 149 € 174 € 199 €

Plecări cu autocar Zona Banat-ieșire Moravița. 
Check-in +1 zi (9 nopți cazare)

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în STD

EARLY BOOKING Loc în 
STD cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
STD cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

08.05 100 € 65 € 70 € 80 €

17.05 130 € 85 € 91 € 104 €

26.05, 20.09 152 € 99 € 106 € 122 €

04.06, 11.09 177 € 115 € 124 € 142 €

13.06 199 € 129 € 139 € 159 €

22.06, 01.07, 10.07 222 € 144 € 155 € 178 €

19.07, 28.07, 06.08, 15.08, 
24.08, 02.09

284 € 185 € 199 € 227 €

Plecări cu autocar Zona Banat-ieșire Moravița. 
Check-in +1 zi (9 nopți cazare)

Supliment autocar din: 

Arad, Timişoara, Voiteg – 60 €; Baia Mare, Satu 

Mare, Oradea – 85 €.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în STD cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 

15 €   

Supliment SGL: 130 €   

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un 

copil 5-12.99 plăteşte transportul.   

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și de destinaţie. Mai 

multe detalii în agenţie)

Asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno

Taxele de intrare la obiectivele turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 

Supliment autocar din: 

Arad, Timişoara, Voiteg – 60 €; Baia Mare, Satu 

Mare, Oradea – 85 €.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în STD cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 

20 €   

Supliment SGL: 130 €   

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un 

copil 5-12.99 plăteşte transportul.   

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră (diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și de destinaţie. Mai 

multe detalii în agenţie)

Asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno

Taxele de intrare la obiectivele turistice

Programele opţionale

Alte taxe și cheltuieli personale. 
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DE LA 25 €

Se spune că atunci când ajungi în acest loc te afli atât de aproape de 

paradis, încât îl poţi atinge

Peninsula Halkidiki se află în Nordul Greciei, în Macedonia și este 

compusă din 3 braţe scăldate de valurile Mării Egee: Kassandra, Sithonia 

și Athos. Kassandra, cel mai vestic braţ al peninsulei, este cea mai 

cunoscută și cea mai populată zonă din Halkidiki. Numele lui vine de 

la regele Macedoniei, Kassandros, succesorul lui Alexandru cel Mare. 

Plajele sale albe, care alternează cu promontorii stâncoase acoperite cu 

pini, au fost primele atracţii ale turiștilor greci și străini.

Halkidiki
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SHOPPING

'	�	������	�	������	���	����������	������&��������������������������������������
(�	�����	���	��� ��������(�&������������	��������������	���������������	������������
���������&�
�������	?�	�������	��������������������	������������	���	����>����	�	����
����������	����	�	�����&�������	���������	�����	����6�����	��	���&���������0����
���������������	����������������������������	����������&����������	����������
����������/������	����	���	�	����	����������"��������	���	������������������(�������
	���������	����������	������	������������	����������6��	������������	���	��	��

�������	

���������	��	
���������	���!

1���������2��
"�	���	��3���	���
4������3.����'�����5������	�	��
1�	�����#��	���5��	�	��#��������
5�&����2�����	�	��2�����������
���� .��	��2�	���	��1	����
5�	���	���#�������5��	�	��#�	��	�
�	�6���	�������	���1	�����
7�
����8���	�����.������5��	���
1������9	�	6���1����	��:��������
3���	��2����	�6	�

��
��������

@����	�����	��	��������	�����
������	����������������������������
���	�	���������������������
�	������	�	���������	!���'	
����	�	�
���	��	����������9���	���������
����&��	��������	��	�������������
������	����	������	�	����	������	��
;��	���!��������������������������!	!�	<��
��������	��	�	����	�����	��&�����
��'�	0	����:�����������	���������
����������#������	�G	�!���!�����
��������������������������	��
�	���	�*�&�.��	��(���	��	�����	���	�
�������������	�(����!������������������
���(�����������.������������������

��
�������

#�	
�����������	�&��	�	�	�����	����������
��������	������������	���	�����������&�
���������������	��	��	�����������	�����4	���	��
	���	���	�	������	�	�����	���0������
	��	������	�����������>�	���	��G	�!���!��
(�����������	���	�������������	��	����������
���	���#��.�����	������������������&	���������

�"�!�������������������������	���������
�����������	�����&�H������ �����	��	��
���������	������	����"	������������������
�������	��	���	
��������	�����������
����	���������&�����"	�������������������
0������(�������������	�����������(��
�	��������.�������������(�����������	����

�������	��	������

2	��	��������������	�������������	�	�����	�����
��&�	����A	��	���	����A	�����	��7
����	������&���
�����������	�7��=�	��1	�����H	����7������	�����
�����	�������	����&�	������*�1	&H	����1	���
1	������8���!	��#	��	�1	���1	�������	�8�����	��#�����
 	����	�2	��1	������#	����������9�	��!	����1	���1	������
#�!�������@��5������	����������	����������(��1����	�1	��
���1	&�	���1	���1	����������'	��	�	�����(��#�����
#	�	�����1	���1	������ �����������@��G	�!���!����������
�������������������������	��������0������

���������	��	
����

5������	����&�	����������
����	����������������������������������������	���	����
���	������������?������������������#��������>	����������	
���������	���������
���	������0���	����5������	�����������������	������	���	������G	�!���!���
>����'�����7������	������	��������	�������&�	�����������������������	��
��������7����������	��'�����5�.������	������������������������������	������
�����.����	�$%,%���	����������7�������������������	�����������	�	�����?�����	�
���������������.��������&��������	������	���������@���������������0�������
���	������������	����	�����@��������	���������$%������������������	����������
��	��	&���������	��(�������������	����	���1��&	�����	������������������7�������
��&�������&����������������	����>	���	�����������������&��������������	���������
���	�����(��
���������������	�.����	������������	������������	���������

�������	� 
����������
Întâlnire cu însoţitorul 
de grup la ora și locul 
stabilite în diagrama de 
îmbarcări. Plecare spre 
Halkidiki în funcţie de 
orașul de îmbarcare. 
Pe timpul nopţii se va 
traversa Bulgaria. După 
amiază vom ajunge în 
staţiune. Cazare.

����������� (���)�����
*���!������������� �"

Athos

Toroneos

�����#� 
����$��%���
Dimineaţă, program 
liber. După-amiază ne 
vom îmbarca în vederea 
deplasării pe traseul 
Kassandra–Promahonas–
Kulata–Sofia–Ruse–
Giurgiu–București. 

������&� '������������
Sosire în România în 
cursul dimineţii, în funcţie 
de trafic și de formalităţile 
vamale.

���������	� ���
���	��	���������
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Hotel Ammon Garden ���

Experienţa personalului hotelier îmbinat cu bunul gust 

tradiţional fac ca hotelul Ammon Garden să fie o mică 

bijuterie a staţiunii Pefkochori - Halkidiki.

Localizare: Hotelul se află la 100 de metri de plaja publică 

premiată cu Blue Flag și la doar 200 m de centrul staţiunii 

Pefkochori.

Facilități hotel: Hotelul Ammon Garden pune la dispoziţia 

turiștilor recepţie, bar, bar la piscină, salon pentru mic dejun, 

piscină exterioară cu șezloguri și umbrele (gratuite, în baza 

unui minim consum de la bar), grădină, seif la recepţie 

(contra cost, 2 euro/zi), internet Wi-Fi în zonele publice, o 

chicinetă (nu pentru gătit).

Facilități camere: Hotelul este format din 27 de camere, 

toate dotate cu TV, telefon, aer condiţionat (gratuit), baie, 

uscător de păr, minifrigider, balcon/terasă cu vedere la 

grădină sau la piscină. 

Plaja: Plaja publică cu nisip și pietricele se află la aprox. 100 

m de hotel. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost.

Puncte forte
�» La 100 metri de plajă

�» Aproape de centrul staţiunii Pefkochori

�» Piscină exterioară

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

109 €
TURISTIC

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

10.05, 17.05 168 € 109 € 126 € 143 €

24.05 199 € 129 € 149 € 169 €

31.05, 13.09, 20.09 234 € 152 € 176 € 199 €

07.06 260 € 169 € 195 € 221 €

14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 06.09 306 € 199 € 230 € 260 €

30.08 352 € 229 € 264 € 299 €

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08

377 € 245 € 283 € 320 €

Plecări cu autocarul în fiecare vineri. 
Intrare la cazare în fiecare sâmbătă.

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, Urziceni, 

Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, Sinaia, Brăila, Căciulata, 

Călimănești, Râmnicu Vâlcea, Slatina - 70 €; Focșani, 

Râmnicu Sărat,  Galaţi, Craiova, Balş - 75 €; Luduș, 

Târgu Mureş,  Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud - 80 €; 

Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 

€;  Piatra Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 

20 €

Supliment SGL: 190 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un 

copil 5-12.99 plăteşte transportul.

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice și programele opţionale, 

alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Theo Bungalows ���

Hotelul Theo Bungalows 3* este un loc perfect pentru toţi 

cei care caută o vacanţă de vară pentru relaxare, departe 

de plajele aglomerate din Halkidiki. Complexul este situat 

pe bratul Kassandra din Halkidiki, lângă Kriopigi, într-o mică 

pădure de pini și poate fi o alegere inspirată atât pentru 

cupluri, cât și pentru familii cu copii sau grupuri de prieteni.

Localizare: Theo Bungalows este situat pe braţul Kassandra, 

la 300 m de staţiunea Kriopigi, într-o mică pădure de pini. 

Hotelul Theo Bungalows se află la 600 de metri de plajă. 

Distanţa până la cel mai apropiat aeroport este de 90 km.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor recepţie, 

restaurant, piscină exterioară cu șezlonguri și umbrele 

(gratuit), bar la piscină,  acces Wi-Fi gratuit la recepţie și 

piscină, servicii fax/ copiere, parcare, seif la recepţie (gratuit), 

transfer la plajă (gratuit).

Facilități camere: Hotelul dispune de 40 de camere 

spaţioase dotate cu aer condiţionat (gratuit), TV, baie cu duș, 

uscător de păr, mini frigider (gratuit), balcon sau terasă. Nu 

este permis accesul animalelor de companie în hotel.

Puncte forte
�» Amplasare într-o zonă liniștită

�» Piscină exterioară

�» Transport gratuit până la plajă

�» Acces Wi-Fi gratuit

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive Light

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive Light

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

119 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououououTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

10.05 170 € 119 € 128 € 145 €

17.05 199 € 139 € 149 € 169 €

24.05, 06.09, 13.09, 20.09 279 € 195 € 209 € 237 €

31.05 313 € 219 € 235 € 266 €

07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 
30.08

349 € 244 € 262 € 297 €

23.08 399 € 279 € 299 € 339 €

05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 
02.08, 09.08, 16.08

425 € 298 € 319 € 361 €

Plecări cu autocarul în fiecare vineri. 
Intrare la cazare în fiecare sâmbătă.

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; 

Buzău, Urziceni, Pitești - 65 €;  Braşov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Căciulata, 

Călimănești, Râmnicu Vâlcea, Slatina 

- 70 €; Focșani, Râmnicu Sărat,  Galaţi, 

Craiova, Balş - 75 €; Luduș, Târgu Mureş,  

Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud - 80 

€; Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea, 

Constanţa, Sibiu - 85 €;  Piatra Neamţ - 

90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Supliment camera Family: 60 €

Reducere cazare în cameră DBL/FAM cu pat suplimentar/

fiecare persoană: 15 €

Supliment SGL: 200 €

Reducere un copil 6-11,99 ani, în cameră DBL: 80 €

Primul copil 0-4.99 ani în cameră dubla, GRATUIT; Primul 

copil 5-5.99 ani, în cameră dublă, plăteşte transport autocar

Primul și al doilea copil 0-11.99 ani în cameră Family 

GRATUIT la cazare. 

Reducerile și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxele 

de intrare la obiectivele 

turistice și programele 

opţionale, alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Medusa ���

Localizare: Hotelul, renovat în 2014, 

este situat la 400 m de centrul staţiunii 

Kriopigi și la 800 de plajă, la care se poate 

ajunge cu un trenuleţ, contra cost.

Plaja: Plaja publică este cu nisip și 

pietricele; șezlongurile și umbrelele 

sunt contra cost.

Facilități hotel: Recepţie, restaurant, 

bar, lift, seif (10 euro/săptămână), acces 

Wi-Fi în recepţie, loc de joacă pentru 

copii, grădină şi parcare gratuită.

Facilități camere: Aer condiţionat (5 

euro/ cameră/zi), baie cu duș, uscător 

de păr (la cerere), minifrigider (gratuit), 

TV satelit, balcon sau terasă.

Piscină: Piscină exterioară cu secţiune 

pentru copii, şezlonguri şi umbrele 

gratuite şi bar la piscină.

Puncte forte
�» Internet Wi-Fi gratuit

�» Loc de joacă și piscină pentru copii

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

45 €
TURISTIC 

Vila Panorama
Kriopigi dispune de 2 plaje premiate 

cu Steagul Albastru. În staţiune există 

numeroase magazine, taverne și baruri.

Localizare: Vila Panorama este situată 

la 200 m de centrul staţiunii și la câteva 

minute de mers pe jos faţă de plajă. 

Aeroportul din Salonic se află la 90 km 

de hotel.

Plaja: Plaja publică cu nisip și pietricele 

se află la 800 m de hotel. Șezlongurile și 

umbrelele sunt contra cost.

Facilități vilă: Vila pune la dispoziţie 

spaţiu pentru bagaje şi parcare gratuită. 

Vila oferă servicii self catering.

Facilități camere: Camerele au în 

dotare TV, baie cu duș, chicinetă 

complet echipată, aer condiţionat 

(opţional, 4 euro/ cameră/zi), balcon.

Puncte forte
�» Camere cu chicinetă

�» Aproape de centrul staţiunii

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

25 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooououououououuuouTTTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

03.05, 10.05, 17.05 75 € 45 € 53 € 60 €

24.05, 20.09 132 € 79 € 92 € 106 €

31.05 149 € 89 € 104 € 119 €

07.06, 14.06, 21.06, 13.09 199 € 119 € 139 € 159 €

28.06, 06.09 249 € 149 € 174 € 199 €

05.07, 12.07, 19.07, 30.08 282 € 169 € 197 € 226 €

26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 299 € 179 € 209 € 239 €

Plecări cu autocarul în fiecare vineri. 
Intrare la cazare în fiecare sâmbătă.

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, Urziceni, 

Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, Sinaia, Brăila, Căciulata, 

Călimănești, Râmnicu Vâlcea, Slatina - 70 €; Focșani, 

Râmnicu Sărat,  Galaţi, Craiova, Balş - 75 €; Luduș, 

Târgu Mureş,  Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud - 80 €; 

Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 

€;  Piatra Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL/

fiecare persoană: 10 €

Supliment SGL: 120 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-11.99 plăteşte 

transportul.

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice și programele opţionale, 

alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 50% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 40% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

03.05, 10.05, 17.05 49 € 25 € 29 € 37 €

24.05, 20.09 95 € 48 € 57 € 71 €

31.05 129 € 65 € 77 € 97 €

07.06, 06.09, 13.09 149 € 75 € 89 € 112 €

14.06, 30.08 197 € 99 € 118 € 148 €

21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 
26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08

237 € 119 € 142 € 178 €

Plecări cu autocarul în fiecare vineri. 
Intrare la cazare în fiecare sâmbătă.

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, Urziceni, 

Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, Sinaia, Brăila, Căciulata, 

Călimănești, Râmnicu Vâlcea, Slatina - 70 €; Focșani, 

Râmnicu Sărat,  Galaţi, Craiova, Balş - 75 €; Luduș, 

Târgu Mureş,  Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud - 80 

€; Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 

85 €;  Piatra Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 

10 €

Supliment SGL: 80 €

Primul şi al doilea copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; Primul şi al doilea copil 

5-7.99 ani plătesc transportul.

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxele de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel SimOtel (Ermis) ���

Localizare: Situat în inima satului 

Hanioti, la 70 m de plajă și la câţiva pași 

de restaurante și magazine. Pefkochori 

este situat la 4 km, iar satul Kalithea 

este la 15 km. Aeroportul Salonic se află 

la 80 km.

Facilități hotel: Oaspeţii au la 

dispoziţie recepţie, seif la recepţie, 

servicii de taxi și închiriere auto, 

transferuri. Nu este permis accesul cu 

animale de companie.

Facilități camere: Hotelul dispune 

de 26 de camere spaţioase, curate 

și decorate simplu, dotate cu aer 

condiţionat (gratuit in lunile iulie și 

august), balcon,  facilităţi de cafea, 

internet Wi-Fi gratuit, dulap pentru 

haine, frigider și TV. 

Puncte forte
�» Internetul Wi-Fi este disponibil în 

întregul hotel şi este gratuit

�» Localizat la 100 m de plajă

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

65 €
TURISTIC

Vila Bella Grecia
Localizare: Bella Grecia se află între 

Hanioti și Polichrono, la 150 m de plajă 

și la o oră de condus de Aeroportul 

Thessaloniki. 

Facilități hotel: Vila oferă o piscină 

exterioară (șezlonguri și umbrele, 

gratuit) cu secţiune pentru copii, 

bar la piscină, o terasă unde oaspeţii 

pot lua micul dejun sau servi pe 

parcursul zilei salate, pizza, gustări. 

Loc de joacă, internet Wi-Fi gratuit la 

piscină și recepţie, parcare (gratuit), 

seif la recepţie (contra cost, 10 euro/ 

săptămână).

Facilități camere: Studiourile sunt 

dotate cu: aer condiţionat (gratuit, 

în intervalul 15.06-15.09), TV, baie, 

chicinetă, frigider, balcon sau terasă.

Puncte forte
�» Piscină cu secţiune separată pentru 

copii

�» Şezlonguri și umbrele gratuite la 

piscină

�» Acces Wi-Fi gratuit

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

69 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuuoTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

17.05 93 € 65 € 70 € 79 €

24.05, 31.05 124 € 87 € 93 € 105 €

07.06 140 € 98 € 105 € 119 €

20.09 175 € 123 € 131 € 149 €

13.09 195 € 137 € 146 € 166 €

14.06, 06.09 240 € 168 € 180 € 204 €

21.06, 28.06, 30.08 255 € 179 € 191 € 217 €

05.07 265 € 186 € 199 € 225 €

12.07, 19.07 284 € 199 € 213 € 241 €

26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 327 € 229 € 245 € 278 €

Plecări cu autocarul în fiecare vineri. 
Intrare la cazare în fiecare sâmbătă.

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, 

Urziceni, Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Căciulata, Călimănești, Râmnicu Vâlcea, 

Slatina - 70 €; Focșani, Râmnicu Sărat,  Galaţi, 

Craiova, Balş - 75 €; Luduș, Târgu Mureş,  Sighişoara, 

Roman, Bacău, Adjud - 80 €; Cluj Napoca, Turda, 

Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 €;  Piatra Neamţ - 

90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL/persoană: 10 €

Reducere un copil 6-11,99 ani, în 

cameră DBL: 50 €

Supliment SGL: 120 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-5.99 ani plăteşte transportul.

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice și programele opţionale, 

alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

     

PLECĂRI

STANDARD 
Loc în Studio 
Ground 
Floor

EARLY BOOKING Loc 
în Studio Ground Floor 
cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în Studio Ground Floor 
cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

17.05 115 € 69 € 75 € 92 €

24.05 132 € 79 € 86 € 106 €

31.05, 20.09 165 € 99 € 107 € 132 €

07.06, 13.09 175 € 105 € 114 € 140 €

06.09 199 € 119 € 129 € 159 €

14.06 215 € 129 € 140 € 172 €

21.06, 28.06, 23.08, 30.08 259 € 155 € 168 € 207 €

05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 
09.08, 16.08

299 € 179 € 194 € 239 €

Plecări cu autocarul în fiecare vineri. 
Intrare la cazare în fiecare sâmbătă.

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, 

Urziceni, Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Căciulata, Călimănești, Râmnicu Vâlcea, 

Slatina - 70 €; Focșani, Râmnicu Sărat,  Galaţi, 

Craiova, Balş - 75 €; Luduș, Târgu Mureş,  

Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud - 80 €; Cluj 

Napoca, Turda, Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 

85 €;  Piatra Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Supliment Studio Upper Floor: 10 €

Reducere cazare în  Studio Upper Floor 

cu pat suplimentar: 10 €

Supliment SGL Ground Floor: 120 €; 

Supliment SGL Upper Floor: 140 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul.

Reducerile și suplimentele se calculează 

din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră, asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxele de intrare la 

obiectivele turistice și programele 

opţionale, alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.
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Hotel Sun ���

Localizare: Situat în Polichrono, la 60 

m de plajă și la câteva minute de mers 

pe jos de centrul staţiunii.

Plaja: Plaja publică este cu nisip și 

pietricele; șezlongurile și umbrelele 

sunt contra cost.

Facilități hotel: Hotelul dispune de 

recepţie, salon pentru mic dejun, 

bar, piscină exterioară cu șezlonguri 

și umbrele gratuite, Wi-Fi gratuit 

în spaţiile publice, seif (10 euro/

săptămână). La 200 m de hotel se află o 

parcare publică gratuită.

Facilități camere: Camerele au 

grup sanitar cu duș și uscător de păr, 

minifrigider (gratuit), TV, telefon, aer 

condiţionat (gratuit), balcon.

Puncte forte
�» Lângă plaja cu nisip

�» Camere recent renovate

�» Aer condiţionat gratuit

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

99 €
TURISTIC

Aloni Studios (Afitos)
Localizare: Aloni Studios se află la 200 

m de staţiunea Afitos, la 800 m de plaja 

publică și 80 km de aeroportul din 

Salonic. Staţiunea cosmopolită Kalithea 

este la 3 km.

Plaja: Plaja publică cu nisip și pietricele 

se află la aprox. 800 m. Șezlongurile și 

umbrelele sunt contra cost. 

Facilități vilă: Aloni Studios pune la 

dispoziţia turiștilor piscină exterioră, 

barbeque. Nu este permis accesul cu 

animale de companie.

Facilități camere: Camerele sunt 

dispuse la parter și etaj, fiind dotate 

cu TV, aer condiţionat (contra cost, 4 

euro/cameră/zi), frigider, acces internet 

(gratuit), balcon.

Puncte forte
�» Wi-Fi gratuit în cameră

�» Piscină exterioară

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

29 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooououououououououuTTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

10.05, 17.05 49 € 29 € 34 € 38 €

24.05, 31.05 99 € 59 € 69 € 77 €

07.06 132 € 79 € 92 € 103 €

14.06, 13.09, 20.09 149 € 89 € 104 € 116 €

21.06, 06.09 198 € 119 € 139 € 154 €

28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 
02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08

242 € 145 € 169 € 189 €

Plecări cu autocarul în fiecare vineri. 
Intrare la cazare în fiecare sâmbătă.

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, Urziceni, 

Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, Sinaia, Brăila, Căciulata, 

Călimănești, Râmnicu Vâlcea, Slatina - 70 €; Focșani, 

Râmnicu Sărat,  Galaţi, Craiova, Balş - 75 €; Luduș, 

Târgu Mureş,  Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud - 80 €; 

Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 

€;  Piatra Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL: 90 €

Posibilitate rezervare camere 

Triple - tarif de la 53 €/ 

persoană 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-13.99 plăteşte 

transportul (în camere triple)

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxele de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

17.05 142 € 99 € 107 € 121 €

24.05 170 € 119 € 128 € 145 €

31.05 179 € 125 € 134 € 152 €

07.06, 13.09, 20.09 184 € 129 € 138 € 156 €

14.06, 06.09 284 € 199 € 213 € 241 €

21.06, 28.06, 05.07, 30.08 307 € 215 € 230 € 261 €

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08

335 € 235 € 251 € 285 €

Plecări cu autocarul în fiecare vineri. 
Intrare la cazare în fiecare sâmbătă.

Supliment autocar din: 

București 55 €/ pers., Ploieşti - 60 €; Buzău, 

Urziceni, Pitești - 65 €;  Braşov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Căciulata, Călimănești, 

Râmnicu Vâlcea, Slatina - 70 €; Focșani, 

Râmnicu Sărat,  Galaţi, Craiova, Balş - 75 €; 

Luduș, Târgu Mureş,  Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud - 80 €; Cluj Napoca, Turda, 

Iași, Tulcea, Constanţa, Sibiu - 85 €;  Piatra 

Neamţ - 90 €; Suceava - 95 €

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/pers.: 10 €

Supliment SGL: 120 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-6.99 plăteşte 

transportul.

Reducere un copil 7-11.99 ani,  în cameră DBL cu 

2 adulţi: 50 €

Posibilitate rezervare camere BEST DEAL - tarif de la 

92 €/ persoană.

Reducerile și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

Taxa hotelieră, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxele de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, alte 

taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai 

multe detalii în agenţie.
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…a fost atât de încântat de clima și de flora insulei, încât a decis să se 

stabilească aici. 

Thassos, Insula de Smarald, este situată în golful Kavala, în partea nordică 

a Mării Egee și se află la doar 8 km de Grecia continentală. În partea ei 

cea mai întinsă, insula măsoară 22 km de la est la vest, 26 km de la nord la 

sud și are o circumferinţă de aproximativ 100 km. Astfel, Thassos este mai 

mică decât Insula Rodos și mai mare decât Samotraki.

Thassos

Limenaria

DE LA 19 €
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ZIUA 1-2 Către Grecia 
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora și locul stabilit 
în diagrama de plecări, în funcţie de orașul de 
îmbarcare. Ne îndreptăm spre Thassos, iar Bulgaria 
se va traversa pe timpul nopţii.
ZIUA 2 Thassos, insula de smarald
În cursul dimineţii vom intra în Grecia și ne vom 
îndrepta spre Kavala și apoi spre portul Keramoti 
unde ne îmbarcăm pe feribot pentru a traversa 
Marea Egee și pentru a ajunge în Insula Thassos. 
După circa 30 minute pășim pe tărâmul insulei de 
smarald, în capitala acesteia, Limenas.
ZILELE 3–8 Îţi propunem să participi la următoarele 
excursii opţionale:

ZIUA 9 Către România
În cursul după-amiezii ne vom îmbarca pe feribot 
pentru a traversa Marea Egee și pentru a ajunge pe 
partea continentală a Greciei. După aproximativ 30 
de minute vom ajunge în Keramoti de unde ne vom 

continua drumul spre ţară. Kavala, al treilea oraș că 
mărime al Greciei, concurând ca frumuseţe cu Atena 
și Salonic, situat strategic pe Via Egnatia, drum care 
leagă Europa de Asia. Ne vom continua călătoria 
spre România pe traseul Kavala–Serres–Promahonas–
Kulata–Sofia–România.
ZIUA 10 Din nou acasă
Sosim în Romania în cursul dimineţii în funcţie de 
condiţiile de trafic și de formalitaţile vamale.
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Hotel Aeolis Thassos Palace ����

Localizare: Hotelul este situat în Astris, la 200 m de plajă. 

Aeroportul Kavala se afla la 90 km. Hotelul se află situat la 7 

km de oraşul Potos, iar staţia de autobuz este la 200 de metri.

Plaja: Plajă privată cu pietricele, şezlonguri şi umbreluţe 

gratuite. La doar 2 km se află plaja Psili Ammos. Transferul la 

această plajă se poate face cu shuttle bus-ul (gratuit).

Facilităţi hotel: Restaurant, recepţie 24 ore, terasă, bar, acces 

la internet Wi-Fi gratuit, parcare gratuită, centru SPA, salon 

de înfrumuseţare, sală de jocuri (darts, biliard), sală de fitness, 

saună, piscină exterioară pentru adulţi cu secţiune pentru 

copii unde şezlongurile şi umbreluţele sunt gratuite, loc de 

joacă pentru copii, cât şi un bar la piscină, schimb valutar.

Facilităţi camere: Camerele sunt spaţioase şi sunt dotate cu 

aer condiţionat gratuit, balcon, seif, baie cu cabină de duş/

cadă şi uscător de păr, frigider, telefon, TV prin satelit, internet 

gratuit. Camerele sunt standard şi permit cazarea a 2 copii 

cu 2 adulţi. Există şi posibilitatea unui baby cot la cerere.

Camerele pot avea vedere la piscină, grădină sau mare. 

Sport și agrement: Sporturile nautice se pot practica la o 

distanţă de 2 km faţă de hotel (contra cost). Cei care doresc 

animaţie pe timpul nopţii, pot merge în Potos, un oraş 

cunoscut pentru numeroasele sale atracţii pentru viaţa de 

noapte. 

Puncte forte
�» Piscină exterioară

�» Șezlonguri și umbrele gratuit

�» WiFi gratuit

�» Shuttle bus până la plaja Psili Ammos

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune*/All inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune*/All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

199 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

EXCLUSIV
Christian TourChristiannn TTTTTToooooooooouuuuuuuuuuTTTTTTTTT rrrrrrrrr

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING  Loc în 
DBL cu REDUCERE 40%, 
aplicată la cazare până 
la 28.02

EARLY BOOKING  Loc în 
DBL cu REDUCERE 35%, 
aplicată la cazare până 
la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

08.05*, 15.05*, 22.05* HB 331 € 199 € 215 € 232 €

18.09,25.09 409 € 245 € 266 € 286 €

29.05, 05.06,12.06,11.09 499 € 299 € 324 € 349 €

19.06, 04.09 581 € 349 € 378 € 407 €

26.06, 03.07, 10.07 614 € 368 € 399 € 430 €

17.07,24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08, 28.08

830 € 498 € 540 € 581 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, 

Ploiești - 60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, 

Slatina, Arad, Călimănești, Căciulata - 70€; 

Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, 

Balş, Oradea - 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Luduș - 80€; Cluj 

Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, Turda, 

Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/

fiecare persoană:  20 €

Supliment SGL: 350€

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 

5-11.99 ani plătește transportul;

Al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT.

Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani la cazare 

în cameră DBL cu pat suplimentar: 40€

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. 
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Hotel Aeria ���

Hotelul Aeria 3* a fost construit în anul 1992 şi îşi aşteaptă 

oaspeţii cu servicii prietenoase şi facilităţi avantajoase.

Puncte de atracţie din apropiere: mănăstirea Arhanghelului 

Mihail 3,8 km, plaja Pefkari 6,8 km, plaja și basilica din Aliki 

7,2 km, plaja Metalia 8,9 km, plaja Paradis 12,3 km, biserica Sf. 

Maria și mănăstirea înălţării 12,7 km.

Localizare: Hotelul este situat în partea sudică a insulei, în 

zona Astris la 200 m de plajă, la 7 km de oraşul Potos și la 200 

m de staţia de autobuz. Aeroportul din Kavala este la 90 km. 

Plaja: Turiştii pot folosi plaja privată de la hotel Aeolis aflată 

la 200 de metri distanţă. Plaja este cu pietricele, amenajată 

cu şezlonguri şi umbreluţe. Pentru a fi gratuite condiţia este 

să se facă consumaţie de la barul de pe plajă. Există transfer 

shuttle bus (gratuit) spre plaja Psili Ammos la 2 km.

Facilităţi hotel: Hotelul Aeria 3* dispune de o clădire 

principală cu recepţie deschisă 24 h, restaurant, room service, 

bar, snack bar, internet wireless în întregul hotel gratuit, 

gradină, terasă şi parcare gratuită. 

Facilităţi camere: Camerele sunt împărţite în trei clădiri tip 

bungalow şi sunt dotate cu TV Satelit, telefon, aer condiţionat 

(inclus în preţ), radio, minifrigider, baie cu duș/cadă și balcon 

cu vedere laterală la mare sau la grădină.

Alte informaţii: Hotelul acceptă animale de companie de 

talie mică.

Puncte forte
�» Shuttle bus până la plaja Psili Ammos

�» Acces internet Wi-Fi

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune*/All inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada

�» sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune*/All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada

�» sejurului

de la

186 €
TURISTIC

ALL 
INCLUSIVE

EXCLUSIV
Christian TourChristiaannn TTTTTTTooooooooooouuuuuuuuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, 

Ploiești - 60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, 

Slatina, Arad, Călimănești, Căciulata - 70€; 

Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, 

Balş, Oradea - 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Luduș - 80€; Cluj 

Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, Turda, 

Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/

fiecare persoană:  20 €

Supliment SGL: 300 €

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 

5-11.99 ani plătește transportul;

Al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT.

Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani la cazare 

în cameră DBL cu pat suplimentar: 50€

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 31.03

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
20%, aplicată la 
cazare până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05*, 15.05* HB 248 € 186 € 198 € 211 €

22.05* HB 249 € 187 € 199 € 212 €

29.05, 05.06, 18.09, 25.09 299 € 224 € 239 € 254 €

11/9 349 € 262 € 279 € 297 €

12.06, 04.09 399 € 299 € 319 € 339 €

19.06, 26.06, 03.07 459 € 344 € 367 € 390 €

10.07, 28.08 473 € 355 € 378 € 402 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 525 € 394 € 420 € 446 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.
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Hotel Astris Sun
Înconjurat de grădini luxuriante verzi, cu măslini şi pini înalţi, 

hotelul Astris Sun este alegerea perfectă pentru o vacanţă de 

neuitat într-o atmosferă caldă şi primitoare.

Localizare: Hotelul a fost deschis în anul 1996 şi este situat 

în staţiunea Astris, la aproximativ 200 de metri de plajă şi 

la 8 km de staţiunea Potos. Cea mai apropiată staţie de 

autobuz este la 100 de metri, iar aeroportul din Kavala este la 

aproximativ 90 km.

Facilităţi hotel: Hotelul Astris Sun a fost renovat în anul 2012 

şi pune la dispoziţia oaspeţilor săi recepţie 24 h, un restaurant 

à la carte, snack bar, lobby bar, acces internet, piscină, bar 

la piscină, terasă, teren de tenis, tenis de masă şi parcare 

gratuită. 

Facilităţi camere: Toate camerele hotelului Astris Sun dispun 

de TV, radio, telefon, frigider, aer condiţionat (conta cost – 5 

€/zi.cameră), acces internet Wi-Fi gratuit, seif şi balcon. 

Camerele nu au chicinetă şi pot fi duble sau triple cu vedere 

la mare, la piscină sau la gradină. Baby cot disponibil la cerere 

(gratuit).

Puncte forte
�» Foarte aproape de cele mai bune plaje 

din zonă

�» Piscină exterioară Bar la piscină

�» Acces internet

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

129 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian TourChristiannn TTTTTToooooooooouuuuuuuuuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 60€; 

Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, Călimănești, 

Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, 

Balş, Oradea - 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud, Luduș - 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, 

Sibiu, Constanţa, Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 

85€; Piatra Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/

fiecare persoană: 10 €

Supliment SGL: 170 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-12.99 ani plăteşte 

transportul. 

Mai multe detalii în agenţie. 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale, taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), 

alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING  
Loc în DBL cu 
REDUCERE 40%, 
aplicată la cazare până 
la 28.02

EARLY BOOKING  
Loc în DBL cu 
REDUCERE 35%, 
aplicată la cazare până 
la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 215 € 129 € 140 € 151 €

15.05 232 € 139 € 151 € 162 €

22.05 264 € 158 € 172 € 185 €

29.05, 05.06, 18.09, 25.09 299 € 179 € 194 € 209 €

12.06, 19.06, 26.06, 04.09, 11.09 365 € 219 € 237 € 256 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 
07.08, 14.08, 21.08, 28.08

449 € 269 € 292 € 314 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.
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Hotel Alkyon
Localizare: Hotelul este situat central 

în Limenas, vis a vis de “Yacht Marina 

Port” , la 600m de plaja publică. Aici 

aveţi la îndemână o multitudine de 

taverne, baruri, fast food-uri, patiserii 

cu produse locale cât și foarte multe 

magazine cu suveniruri.

Facilități hotel: Micul dejun este servit 

la patiseria Stamatis, situată lângă 

hotel. Exista parcare publică. Curăţenie 

în camere se face zilnic, lenjeria se 

schimbă de 3 ori/săptămână.

Facilități camere: Hotelul are 3 camere 

cu vedere la mare și 3 camere cu 

vedere la grădină. Camerele au fost 

complet renovate în 2018 și dispun de 

aer condiţionat, TV, minibar, baie cu 

dus, uscător de păr, balcon

Puncte forte
�» Parcare gratuită

�» Acceptă animale de companie 

�» Acces internet 

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat 

�» Cazare 7 nopţi 

�» Mic dejun continental

�» Însoţitor de grup 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

�

�» Cazare 7 nopţi 

�» Mic dejun continental

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

39 €
ECONOMIC

Hotel Lido ���

Localizare: Hotelul este situat în 

Limenas, la 500m de plaja publică. 

La nici 3 minute de hotel se află zona 

comercială, un parc de distracţii pentru 

copii (Luna Park) și portul vechi. Lido 

este un hotel micuţ și elegant ce oferă 

camere spaţioase, aranjate cu gust, 

ideale pentru cupluri.

Facilități hotel: Restaurant, terasă 

în aer liber, WiFi în spaţiile publice, 

piscină interioară, care în timpul verii 

este transformată în piscină în aer liber, 

parcare (locuri limitate). Există parcare 

publică gratuită în apropiere.

Facilități camere: Pat matrimonial sau 

paturi twin, minibar, aer condiţionat, 

seif, internet WiFi, uscător de păr, TV, 

telefon, baie cu cadă sau duș, balcon.

Puncte forte
�» Piscină interioară

�» Acces internet 

�» Aproape de zona comercială

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat 

�» Cazare 7 nopţi 

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

�

�» Cazare 7 nopţi 

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

199 €
TURISTIC

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/fiecare 

persoană: 20 €

Supliment SGL: 180 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-11.99 ani plăteşte 

transportul. 

Mai multe detalii în agenţie. 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale, taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), 

alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING  Loc 
în DBL cu REDUCERE 
45%, aplicată la 
cazare până la 15.03

EARLY BOOKING  Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 70 € 39 € 46 € 53 €

15.05 125 € 69 € 81 € 94 €

22.05 180 € 99 € 117 € 135 €

29.05, 11.09, 18.09, 25.09 217 € 119 € 141 € 163 €

05.06 250 € 138 € 163 € 188 €

12.06, 04.09 269 € 148 € 175 € 202 €

28.08 298 € 164 € 194 € 224 €

19.06, 26.06, 03.07, 21.08 362 € 199 € 235 € 272 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 427 € 235 € 278 € 320 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 60€; 

Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, Călimănești, 

Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, 

Balş, Oradea - 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud, Luduș - 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, 

Sibiu, Constanţa, Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 

85€; Piatra Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL: 300 €

Un copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; 

Un copil 5-11.99 ani 

plăteşte transportul. 

Mai multe detalii în agenţie. 

Reducerile și suplimentele 

se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale, taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), 

alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING  Loc în 
DBL cu REDUCERE 25%, 
aplicată la cazare până 
la 31.03

EARLY BOOKING  Loc în 
DBL cu REDUCERE 20%, 
aplicată la cazare până 
la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

22.05, 25.09 265 € 199 € 212 € 225 €

29.05, 18.09, 300 € 225 € 240 € 255 €

05.06, 12.06, 11.09 399 € 299 € 319 € 339 €

19.06, 26.06, 03.07, 04.09 460 € 345 € 368 € 391 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 28.08 526 € 395 € 421 € 447 €

07.08, 14.08, 21.08 599 € 449 € 479 € 509 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
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EXCLUSIV
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EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr
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Hotel Achillion ���

Localizare: Hotelul Achillion este 

situat în Skala Potamia, la 800 m de 

plaja Chrysi Ammoudia şi la 11 km de 

Limenas.

Facilități hotel: Restaurant, bar, 

internet, lobby, camere single și duble, 

piscină, bar la piscină, grădină şi terasă 

la soare.

Facilități camere: Camerele  

confortabile sunt dotate cu aer 

condiţionat, TV, minibar, internet şi 

terasă sau balcon.

Plaja: Chrysi Ammoudia este situată 

în partea de nord-est a insulei, de-a 

lungul unui golf, înconjurată de un 

lanţ de munţi împăduriţi. Denumirea 

“Chrysi” a fost dată de către localnici și 

înseamnă plaja “de aur”.

Puncte forte
�» Situat într-o zonă liniștită

�» Piscină exterioară

�» Bar lângă piscină

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

49 €
TURISTIC

Apart Hotel Costalina
Localizare: Apart Hotel Costalina este 

situat la 500 m de centrul staţiunii 

Limenas, foarte aproape de strada 

principală ce înconjoară insula. Cea mai 

apropiată plajă se află la aproximativ 

12 minunte de mers pe jos, lângă ferry-

port. Studiourile se bucura de o zonă 

liniștită, favorabilă persoanelor ce își 

doresc o vacanţă relaxantă.

Facilități vila: Studios Kostalina 

pun la dispozitia turistilor o gradină, 

loc de joacă pentru copii, grătar în 

curte. Conexiunea WiFi este gratuita. 

Studiourile dispun de parcare.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu aer condiţionat, TV, telefon, 

plită electrică, minibar, baie, uscător de 

păr, seif, balcon.

Puncte forte
�» Loc de joacă pentru copii

�» Grădină 

�» Acces internet 

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat 

�» Cazare 7 nopţi 

�» Însoţitor de grup 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

�

�» Cazare 7 nopţi 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

73 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTTooouououououououuuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrrr

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 60€; 

Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, Călimănești, 

Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, 

Balş, Oradea - 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud, Luduș - 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, 

Sibiu, Constanţa, Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 

85€; Piatra Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL: 130 €

Un copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; Un copil 5-6.99 

ani plăteşte transportul;

Mai multe detalii în 

agenţie. Reducerile 

și suplimentele se 

calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30%, 
aplicată la cazare până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25%, 
aplicată la cazare până 
la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

15.05 70 € 49 € 53 € 56 €

22.05, 29.05, 11.09, 18.09, 25.09 99 € 69 € 74 € 79 €

05.06, 04.09 170 € 119 € 128 € 136 €

12.06 199 € 139 € 149 € 159 €

19.06, 26.06 227 € 159 € 170 € 182 €

03.07, 10.07, 28.08 241 € 169 € 181 € 193 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 
14.08, 21.08

335 € 235 € 251 € 268 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/fiecare 

persoană: 20 €

Supliment SGL: 125 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-11.99 ani plăteşte 

transportul.

Mai multe detalii în agenţie. 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale, taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), 

alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING  Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING  Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

18.09 113 € 73 € 85 € 96 €

25.09 114 € 74 € 86 € 97 €

15.05 132 € 86 € 99 € 112 €

22.05 155 € 101 € 116 € 132 €

29.05, 05.06, 04.09, 11.09 177 € 115 € 133 € 150 €

12.06 222 € 144 € 167 € 189 €

19.06, 26.06, 03.07 242 € 157 € 182 € 206 €

10.07 265 € 172 € 199 € 225 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08 300 € 195 € 225 € 255 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.
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Hotel Kapahi Beach
Localizare: Hotelul este situat pe plaja 

din Pefkari, la 1 km de Potos şi la 2 km 

de Limenaria. 

Plaja: Hotelul dispune de plajă privată 

cu nisip amenajată cu şezlonguri şi 

umbrele, bar pe plajă.

Facilităţi hotel: Recepţie, restaurant à 

la carte, bar, snack bar, aer condiţionat, 

mini market, cameră de bagaje, terasă, 

parcare gratuită. 

Facilităţi camere: Aer condiţionat 

gratuit, internet gratuit, televizor, mini-

bar, baie cu o duş sau cadă şi uscător 

de păr, balcon. Curăţenia se face zilnic, 

iar schimbarea prosoapelor se face o 

dată la 3 zile.

Alte informatii: Hotelul permite 

animale de companie de talie mică.

Puncte forte
�» Este situat pe malul mării

�» Acces internet

�» Șezlonguri și umbrele la plajă

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

159 €
TURISTIC

Studiourile Kapahi 
Localizare: Situate între Pefkari şi 

Potos, la 400 m de plajă. Limenas se află 

la 50 km, iar aeroportul din Kavala este 

la aproximativ 85 km.

Facilităţi hotel: Renovate în iarna 

anului 2012. Oaspeţii pot folosi 

facilităţile de la Hotel Kapahi Beach 

situat la 5 minute de mers pe jos: bar la 

plajă, restaurant, internet Wi-fi. 

Facilităţi camere: TV, minifrigider, 

aer condiţionat (contra cost 5 euro/

camera/zi), chicinetă, cafetieră, ceainic, 

balcon. Apartamentele au 1 pat dublu 

şi 2 paturi supraetajate.

Plaja: Plaja este premiată cu Steagul 

Albastru. Nisipul este presărat pe 

alocuri cu pietrecele, apa are o 

adâncime mică la tărm.

Puncte forte
�» Recent renovate

�» Turiştii pot folosi gratuit facilităţile de la 

Hotel Kapahi Beach

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

59 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuTTTTTTTTTT rrrrrrrr

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 10 €

Supliment SGL: 180 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-12.99 ani plăteşte transportul. 

Supliment Demipensiune: 70 euro/

persoană/sejur(nu se aplică reducere)

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
30%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05,15.05, 18.09, 25.09 245 € 159 € 172 € 196 €

22.05; 11.09 275 € 179 € 193 € 220 €

29.05; 04.09 290 € 189 € 203 € 232 €

05.06; 12.06 321 € 209 € 225 € 257 €

19.06, 337 € 219 € 236 € 270 €

26.06; 03.07 354 € 230 € 248 € 283 €

10.07; 28.08 377 € 245 € 264 € 302 €

17.07; 24.07; 31.07; 07.08; 14.08; 21.08 459 € 298 € 321 € 367 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 60€; 

Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila, 

Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, Călimănești, Căciulata - 

70€; Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea 

- 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Luduș - 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra Neamţ 

- 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră 

TPL/fiecare persoană: 10 €

Supliment SGL: 90 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-12.99 ani plătește 

transportul.

Mai multe detalii în agenţie. 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale, taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), 

alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 31.03

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
20%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 79 € 59 € 63 € 71 €

15.05, 22.05 99 € 74 € 79 € 89 €

18.09, 25.09 115 € 86 € 92 € 104 €

29.05, 05.06, 12.06 135 € 101 € 108 € 122 €

11.09 155 € 116 € 124 € 140 €

04.09 170 € 128 € 136 € 153 €

19.06, 26.06, 28.08 199 € 149 € 159 € 179 €

03.07, 10.07 220 € 165 € 176 € 198 €

17.07, 24.07,31.07, 07.08, 14.08, 21.08 264 € 198 € 211 € 238 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.
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Vila Penelope  
Localizare: Vila Penelope este situată 

în staţiunea Skala Potamia, la 15 km de 

Limenas (capitala insulei) și la 32 de km 

de Skala Prinos. Vila se află lângă plaja 

cu nisip fin din Skala Potamia.

Facilități vilă: Vila are 4 camere la 

parter și 4 la etaj. Camerele se pot 

rezerva pentru 1 adult/2 adulţi + 1 

copil/3 adulţi.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu frigider, chicinetă, TV și aer 

condiţionat (contra cost - 5 euro/zi), 

grup sanitar propriu.

Plaja: Plaja cu nisip din Skala Potamia 

este una dintre cele mai frumoase plaje 

ale insulei Thassos, fiind premiată cu 

Steagul Albastru. Plaja este amenajată 

cu umbreluţe şi şezlonguri contra cost.

Puncte forte
�» Situată lângă plaja cu nisip fin

�» Dotată cu chicinetă

�» Acces internet

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

51 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououououTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Studio Tina 
Localizare: Studios Tina se află la 

aproximativ 100 m de centrul staţiunii 

Limenaria și la 70 m  de plajă. Pefkari, 

localitatea vecină, se află la o scurtă 

plimbare cu mașina (maxim 5 minute).

Facilități studio: Parcare, camere 

duble (grad maxim de ocupare de 

două persoane), triple (grad maxim 

de ocupare de trei persoane)şi piscină 

exterioară.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu aer condiţionat (contra 

cost), internet, minibar/frigider, TV, 

grup sanitar propriu, uscător de păr, 

chicinetă, terasă sau balcon.

Plaja: Plaja se găsește la o distanţă de 

aproximativ 70 m.

Puncte forte
�» Situat aproape de plajă

�» Piscină exterioară

�» Acces internet

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

45 €
ECONOMIC

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/fiecare 

persoană: 15 €

Supliment SGL: 115 €

Primul și al 2-lea copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; Primul și al 2-lea copil 5-11.99 

ani plătesc transportul(cazare în TPL)

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05, 25.09 69 € 45 € 52 € 58 €

15.05, 18.09 100 € 65 € 75 € 84 €

22.05 130 € 85 € 98 € 109 €

29.05, 11.09 146 € 95 € 110 € 123 €

05.06 177 € 115 € 133 € 149 €

12.06 199 € 129 € 149 € 167 €

19.06, 26.06, 04.09 254 € 165 € 191 € 213 €

03.07, 28.08 290 € 189 € 218 € 244 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 306 € 199 € 230 € 257 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 10 €

Supliment SGL 80 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul.

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 31.03

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 79 € 51 € 59 € 66 €

15.05 100 € 65 € 75 € 83 €

22.05, 25.09 115 € 75 € 86 € 95 €

29.05, 18.09 137 € 89 € 103 € 114 €

05.06 162 € 105 € 122 € 134 €

12.06, 19.06, 11.09 183 € 119 € 137 € 152 €

26.06, 03.07, 04.09 199 € 129 € 149 € 165 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08, 28.08

239 € 155 € 179 € 198 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuTTTTTTTTTT rrrrrrrr
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Vila Rania
Localizare: Situată la 70m de plaja cu 

nisip, în centrul staţiunii Skala Potamia, 

la 50m de staţia de autobuz.

Facilități vilă: Vila dispune de 5 

camere family, 4 sunt la primul etaj, au 

balcon și vedere parţială către mare. 

A 5-a cameră family este cu terasă și 

este situată la parter. Grad maxim de 

ocupare 2 adulţi + 2 copii sau 3 adulţi 

cu 1 copil, 4 adulţi.

Facilități cazare: Dormitor, zonă de 

relaxare, chicinetă, canapea extensibilă, 

frigider, TV, aer condiţionat gratuit, WiFi 

gratuit, baie cu duș.

Plaja: Plaja este cu nisip fin, largă 

și intrarea în mare este foarte lină 

fiind recomandată pentru familiile 

cu copii. 

Puncte forte
�» 70 m faţă de plajă

�» Acces internet

�» Aproape de zona comercială

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

69 €
ECONOMIC

Vila Suzi 
Localizare: Situată în Skala Potamia, la 

100 de metri de plaja cu pietre (plaja 

cu nisip se află la aproximativ 500 de 

metri) şi la 600 de metri de centrul 

staţiunii. 

Plaja: Plaja este amenajată cu 

umbreluţe şi şezlonguri contra cost, 

există baruri şi taverne. Intrarea în apă 

este lină.

Facilităţi vilă: Renovată în 2011 şi 

oferă piscină exterioară cu şezlonguri 

şi umbrele gratuite, internet Wi-Fi în 

zonele publice şi parcare.

Facilităţi camere: Studiouri pentru 2 şi 

3 persoane şi dispun de chicinetă, TV, 

frigider, seif (contra cost - 2 €/cameră/

zi), aer condiţionat (inclus în preţ), baie 

cu duş şi balcon.

Puncte forte
�» Aproape de plaja Skala Potamia

�» Dispune de chicinetă în camere

�» Piscină exterioară

�» Șezlonguri şi umbrele gratuite

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

45 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră FAMILY/

fiecare persoană: 20 €

Supliment SGL: 150 €

Primul și al 2-lea copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; Primul și al 2-lea copil 5-11.99 

ani plătesc transportul.

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI

STANDARD  
Loc în 
cameră 
FAMILY

EARLY BOOKING 
Loc în cameră FAMILY 
cu REDUCERE 45%, 
aplicată la cazare 
până la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în cameră FAMILY 
cu REDUCERE 40%, 
aplicată la cazare 
până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

15.05 125 € 69 € 75 € 81 €

22.05, 25.09 180 € 99 € 108 € 117 €

29.05, 11.09, 18.09 217 € 119 € 130 € 141 €

05.06 250 € 138 € 150 € 163 €

12.06 269 € 148 € 161 € 175 €

28.08 298 € 164 € 179 € 194 €

19.06, 26.06, 03.07, 21.08 362 € 199 € 217 € 235 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 427 € 235 € 256 € 278 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/fiecare 

persoană:20 €

Supliment SGL: 110 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-11.99 ani plăteşte transportul.

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în TPL

EARLY BOOKING Loc 
în TPL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în TPL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 69 € 45 € 52 € 58 €

15.05, 22.05, 29.05, 18.09, 25.09 100 € 65 € 75 € 84 €

05.06, 11.09 177 € 115 € 133 € 149 €

12.06 199 € 129 € 149 € 167 €

19.06, 26.06 229 € 149 € 172 € 192 €

03.07 259 € 168 € 194 € 218 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08,  
21.08, 28.08, 04.09

305 € 198 € 229 € 256 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

EXCLUSIV
Christian Tour
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Hotel Vergina 
Localizare: Hotel Vergina este situat 

într-o zonă liniștită a staţiunii Skala 

Potamia, pe strada principală, la 90 m 

de Golden Beach.

Facilități hotel: Hotelul dispune de 15 

camere (duble și triple), curte interioară 

cu zonă de barbeque şi internet.

Facilități camere: Camerele sunt 

confortabile, spaţioase și modern 

mobilate, cu vedere spre munte sau 

spre mare.  Acestea sunt dotate cu  TV, 

aer condiţionat (contra cost), internet, 

minibar, frigider, chicinetă, baie proprie 

şi terasă sau balcon.

Plaja:  Plaja este situată în partea de 

nord-est a insulei, de-a lungul unui 

golf, înconjurată de un lanţ de munţi 

împăduriţi.

Puncte forte
�» Situat într-o zonă liniștită

�» Curte interioară cu zonă de barbeque

�»  Acces internet

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

46 €
ECONOMIC

Hotel Holidays 
Localizare: Hotel este situat într-o 

zonă liniștită a staţiunii Skala Prinos, 

la 150 m de plajă şi de portul Prinos. 

Limenas, capitala insulei Thassos, se află 

la 15 km sud-vest de hotel.

Facilități hotel: Oaspeţii au la 

dispoziţie un restaurant, lobby bar, 

piscină, terasă şi seif la recepţie.

Facilități camere: Înconjurat de 

vegetaţie, hotelul oferă pentru cazare 

camere spaţioase și confortabile, 

dotate cu minibar, baie proprie, TV, aer 

condiţionat şi balcon. 

Plajă: Plaja se află la aproximativ 150 m 

de hotel, fiind o zonă cu nisip fin și apă 

limpede, puţin adâncă, ideală chiar și 

pentru cei mici.

Puncte forte
�» Situat într-o zonă liniștită

�» Piscină exterioară

�» Plajă cu nisip fin, apă limpede și puţin 

adâncă

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

53 €
ECONOMIC

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în  TPL/fiecare 

persoană: 10 €

Supliment SGL: 120 €

Primul și al doilea copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; Primul și al doilea copil 5-11.99 

ani plătesc transportul

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
15%, aplicată la 
cazare până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

15.05 70 € 53 € 60 € 63 €

22.05, 11.09, 18.09, 25.09 99 € 74 € 84 € 89 €

29.05, 04.09 127 € 95 € 108 € 114 €

05.06 170 € 128 € 145 € 153 €

12.06 199 € 149 € 169 € 179 €

19.06, 26.06 224 € 168 € 190 € 202 €

03.07, 10.07, 28.08 240 € 180 € 204 € 216 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 265 € 199 € 225 € 239 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, 

Ploiești - 60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, 

Slatina, Arad, Călimănești, Căciulata - 70€; 

Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, 

Oradea - 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud, Luduș - 80€; Cluj Napoca, Iași, 

Tulcea, Sibiu, Constanţa, Turda, Oradea, Baia 

Mare, Satu Mare - 85€; Piatra Neamţ - 90€; 

Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/persoană: 20 €

Supliment SGL: 110 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 

ani plăteşte transportul (fără pat în DBL). 

Un copi 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-13.99 

ani are 35€ reducere din tariful de DBL 

(cazare în triplă).

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 31.03

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 70 € 46 € 53 € 58 €

15.05, 25.09 99 € 64 € 74 € 82 €

22.05, 18.09 137 € 89 € 103 € 114 €

11.09 157 € 102 € 118 € 130 €

29.05 170 € 111 € 128 € 141 €

05.06 199 € 129 € 149 € 165 €

12.06, 19.06 225 € 146 € 169 € 187 €

26.06, 03.07, 04.09 239 € 155 € 179 € 198 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08, 28.08

299 € 194 € 224 € 248 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

EXCLUSIV
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Vila Soti 
Localizare: Vila se află la 50 m de plaja 

Golden Beach şi la 10 metri de staţia 

de autobuz. Portul din Limenas se află 

la 15 km, iar aeroportul din Kavala la 

40 km.

Plaja: Plaja este cu nisip, există baruri şi 

taverne, este amenajată cu umbreluţe 

şi şezlonguri contra cost. Intrarea în 

apă este lină, plaja fiind recomandată şi 

pentru cei mici.

Facilităţi vilă: Vila a fost renovată în 

anul 2000 şi are o grădină spaţioasă, 

grătar şi parcare.

Facilităţi camere: TV, frigider, aer 

condiţionat (contra cost – 5 €/cameră/

zi), baie cu duş şi verandă spaţioasă 

mobilată cu vedere la mare sau la 

munte. 

Puncte forte
�» La 50 de metri de plaja Golden Beach

�» Pune la dispoziţie grătar

�» Acces internet

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

35 €
ECONOMIC

Vila Smaro
Localizare: Vila Smaro este situată 

în Golden Beach, la o distanţă de 

aproximativ 100 metri faţă de plajă. În 

apropiere se află numeroase magazine, 

baruri și taverne.

Facilități vilă: Piscină exterioară, 

șezlonguri și umbrele (gratuit), gradină, 

seif (2 euro/zi), AC, Wifi (gratuit). Vila 

este compusă din 2 clădiri, una în faţa 

piscinei și una în grădina situată la 

caţiva metri distanţă de piscină.

Facilități camere: Camere cu terasă/

balcon AC(gratuit), încălzire, baie 

cu duș, minibar/frigider, canapea 

extensibilă sau pat suprapus(în funcţie 

de gradul de ocupare), TV, telefon, 

chicinetă.

Puncte forte
�» Chicinetă

�» 100 m de plajă

�» Piscină exterioară

�» Șezlonguri și umbrele la plajă

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

99 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
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Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 60€; 

Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, Călimănești, 

Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, 

Balş, Oradea - 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud, Luduș - 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, 

Sibiu, Constanţa, Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 

85€; Piatra Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/

fiecare persoană: 20 €

Supliment SGL: 110 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-11.99 ani plăteşte 

transportul.

Mai multe detalii în agenţie. 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale, taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), 

alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în  TPL

EARLY BOOKING Loc 
în TPL cu REDUCERE 
30%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în TPL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 50 € 35 € 38 € 42 €

15.05, 25.09 70 € 49 € 53 € 58 €

22.05, 11.09, 18.09 99 € 69 € 74 € 82 €

29.05 129 € 90 € 97 € 107 €

05.06 170 € 119 € 128 € 141 €

12.06, 04.09 199 € 139 € 149 € 165 €

19.06, 26.06 224 € 157 € 168 € 186 €

03.07 240 € 168 € 180 € 199 €

10.07 255 € 179 € 191 € 212 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08 284 € 199 € 213 € 236 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, 

Ploiești - 60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, 

Slatina, Arad, Călimănești, Căciulata - 70€; 

Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, 

Oradea - 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud, Luduș - 80€; Cluj Napoca, Iași, 

Tulcea, Sibiu, Constanţa, Turda, Oradea, Baia 

Mare, Satu Mare - 85€; Piatra Neamţ - 90€; 

Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/persoană: 20 €

Reducere cazare în QUAD/persoană: 25 €

Supliment SGL: 150 €

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Primul copil 5-11.99 ani plătește 

transportul(cazare în TPL)

Al 2- lea copil 5-11.99 ani plătește 

transportul(cazare în QUAD)

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile și 

suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
loc in DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
40%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 165 € 99 € 107 € 116 €

15.05, 22.05, 29.05, 25.09 198 € 119 € 129 € 139 €

18.09 232 € 139 € 151 € 162 €

05.06 249 € 149 € 162 € 174 €

12.06, 04.09, 11.09 298 € 179 € 194 € 209 €

19.09, 26.09, 03.07, 28.08 365 € 219 € 237 € 256 €

10.07 382 € 229 € 248 € 267 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 449 € 269 € 292 € 314 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

EXCLUSIV
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Studio Athina
Localizare: Studio Athina este situată

la poalele Muntelui Ypsarion, la

numai 100 de metri distanţă de plaja

din Golden Beach, considerată a fi

una dintre cele mai b une plaje din

Europa.

Facilităţi vilă: La doar 200 m distanţă

de studiouri turistii pot găsi 

supermarketuri, cafebaruri, restaurante 

și taverne.

Facilităţi camere: Toate camerele 

studiourilor Athina sunt echipate cu 

bucătărie complet utilată, frigider, TV 

prin satelit şi aer condiţionat (contra 

cost – 5 €/zi/cameră) și balcon.

Servicii de masă: Studios Athina oferă 

oaspetilor săi servicii de self-catering.

Puncte forte
�» În apropiere de celebra plajă Golden 

Beach

�» Foarte aproape de centrul staţiunii

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi 

�» Însoţitor de grup 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

65 €
ECONOMIC

Vila Elisabeta 
Localizare: Vila Elisabeta este situată 

în cea mai frumoasă zonă din insula 

Thassos – Golden Beach, pe plaja cu 

nisip fin. În zonă se găsesc numeroase 

taverne de unde turiştii pot gusta din 

preparatele tradiţional greceşti.

Facilităţi camere: Camerele spaţioase, 

de 2 sau 3 locuri sunt mobilate cu gust 

şi au în dotare chicinetă complet utilată 

cu vesela necesară şi plită electrică, TV, 

aer condiţionat (contra cost - 5 €/zi/

cameră), mini-bar şi balcon.

Plaja: Plaja Golden Beach este 

premiată cu Steagul Albastru, datorită 

nisipului fin și apelor cristaline ale Mării 

Egee. Plaja este ideală pentru familiile 

cu copii, pentru că intarea în mare este 

lină, iar marea este liniștită. 

Puncte forte
�» În apropiere de celebra plajă Golden 

Beach

�» Camere spaţioase

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi 

�» Însoţitor de grup 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

65 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
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Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/fiecare 

persoană: 20 €

Supliment SGL: 120 €

Un copil 0-4.99 GRATUIT; Un copil 

5-11.99 plateşte transportul.

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
30%, aplicată la 
cazare până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05, 15.05, 25.09 100 € 65 € 70 € 81 €

22.05, 18.09 137 € 89 € 96 € 111 €

29.05 199 € 129 € 139 € 161 €

05.06, 12.06, 11.09 260 € 169 € 182 € 211 €

19.06, 04.09 300 € 195 € 210 € 243 €

26.04, 03.07, 28.08 330 € 215 € 231 € 267 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08

352 € 229 € 246 € 285 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 10 €

Supliment SGL:120 €

Un copil 0-4.99 GRATUIT; Un copil 

5-13.99 plateşte transportul.

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35% aplicată la cazare 
până la 31.03 

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25% aplicată la cazare 
până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05, 15.05, 25.09 100 € 65 € 75 € 80 €

22.05, 18.05 121 € 79 € 91 € 97 €

29.05, 05.06 152 € 99 € 114 € 122 €

12.06 183 € 119 € 137 € 146 €

19.06, 11.09 229 € 149 € 172 € 183 €

26.06, 03.07 245 € 159 € 184 € 196 €

10.07, 04.09 275 € 179 € 206 € 220 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 
28.08

337 € 219 € 253 € 270 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.
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Hotel Olympion
Localizare: Hotelul este situat în 

centrul staţiunii Potos, la 70 m de 

magazine şi de plajă, 35 km de Limenas 

şi la 25 km de Prinos. Plajele Psili 

Ammos şi Gremos se află la 3 km. 

Plaja: Plaja este de nisip, presărată 

cu pietricele. Aceasta dispune de 

umbreluţe şi şezlonguri contra cost.

Facilităţi hotel: Renovat în 2006, 

Hotelul dispune de recepţie, restaurant, 

bar, salon cu TV, acces internet Wi-Fi în 

zonele publice gratuit, lift, terasă în aer 

liber acoperită. 

Facilităţi camere: 54 de camere dotate 

cu TV satelit, telefon, minibar, seif, 

aer condiţionat (contra cost 5 euro/

camera/zi), balcon. 

Puncte forte
�» Aproape de plajă și de centrul staţiunii

�» Acces Wi-Fi gratuit

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

74 €
ECONOMIC

Studio Dimitris
Localizare: Studio Dimitris este situat 

în Potos, în centrul staţiunii, la 3 minute 

de mers pe jos până la plajă. Fiind situat 

pe aleea centrală, unitatea de cazare 

este înconjurată de market-uri, patiserii, 

taverne, diverse magazine de suveniruri 

și produse locale. Zona este una foarte 

aglomerată în timpul sezonului, Potos 

fiind una dintre cele mai apreciate 

staţiuni de către tineri datorită faptului 

că aici viaţa de noapte este foarte 

activă .

Facilități vila: Grădină, terasă, grătar, 

WiFi gratuit, parcare gratuită.

Facilități camere:  Camerele dispun de 

TV, aer condiţionat (în unele camere), 

zonă pentru servit masa, baie, terasă 

sau balcon.

Puncte forte
�» Grădină 

�» Acces internet 

�» Parcare

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat 

�» Cazare 7 nopţi 

�» Însoţitor de grup 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

�

�» Cazare 7 nopţi 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

66 €
ECONOMIC

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/fiecare 

persoană: 10 €

Supliment SGL: 150 €

Copil 0-4.99 ani GRATUIT; Copil 5-11.99 

ani plăteşte transportul

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
20%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 99 € 74 € 79 € 89 €

15.05 126 € 95 € 101 € 113 €

22.05, 18.09 139 € 104 € 111 € 125 €

29.05, 05.06, 11.09 170 € 128 € 136 € 153 €

12.06 225 € 169 € 180 € 203 €

19.06, 26.06, 03.07, 04.09 300 € 225 € 240 € 270 €

10.07, 28.08 327 € 245 € 262 € 294 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 370 € 278 € 296 € 333 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/fiecare 

persoană: 20 €

Supliment SGL : 140 €

Copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Copil 5-12.99 ani plăteşte transportul

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
40%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
30%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05, 18.09, 25.09 110 € 66 € 77 € 88 €

15.05, 11.09 132 € 79 € 92 € 106 €

22.05 155 € 93 € 109 € 124 €

29.05, 05.06, 04.09 175 € 105 € 123 € 140 €

12.06 222 € 133 € 155 € 178 €

19.06, 26.06, 03.07, 28.08 242 € 145 € 169 € 194 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08

330 € 198 € 231 € 264 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
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Hotel Papageorgiou 
Localizare: Situat în Limenaria, la 100 

m de plaja Metalia și la 3 km de centrul 

staţiunii. În apropiere se află Mănăstirea 

Arhanghelos și plaja Pefkari.

Facilități hotel: Unitatea de cazare 

pune la dispoziţia turiștilor 15 camere 

standard (grad maxim de ocupare 

de trei persoane) modern mobilate, 

recepţie, terasă, parcare gratuită și 

chioșc de ziare.

Facilități camere: Camerele sunt, 

dotate cu aer condiţionat (contra cost - 

5€/zi), TV, internet, minibar, baie cu duş 

și balcon sau terasă.

Plajă:  Plaja Metalia este situată la 

aproximativ 100 m, cu o coborâre lină 

în apele liniștite, făcând-o astfel ideală 

pentru familiile cu copii.

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Acces internet

�» Parcare

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

64 €
ECONOMIC

Studio Maria 
Localizare: Situat în centrul staţiunii 

Limenaria, foarte aproape de plajă. 

Limenaria reprezintă o staţiune-oraș 

situată în sud-vestul insulei, cu o 

mulţime de plaje, astfel încât turiștii pot 

vizita în fiecare zi o plajă diferită. Tot 

aici se găsesc magazine de suveniruri, 

taverne și cafenele.

Facilități studio: Internet, camere 

duble și triple (grad maxim de ocupare 

de trei persoane) şi parcare.

Facilități camere: Camere confor-

tabile, dotate cu aer condiţionat (contra 

cost), baie cu duş, chicinetă, televizor, 

frigider, balcon sau terasă.

Plaja: Proprietatea se află la 

aproximativ un minut de mers pe jos 

până la plajă.

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Acces internet

�» Parcare

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

46 €
ECONOMIC

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană:8 €

Supliment SGL: 120€

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-12.99 ani plăteşte transportul; Al 2-lea 

copil 5-12.99 ani are 20€ reducere din 

tariful/adult.

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 99 € 64 € 74 € 79 €

15.05, 25.09 119 € 77 € 89 € 95 €

22.05, 11.09, 18.09 149 € 97 € 112 € 119 €

29.05, 04.09 193 € 125 € 145 € 154 €

05.06, 12.06, 28.08 229 € 149 € 172 € 183 €

19.06, 26.06 254 € 165 € 191 € 203 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07,  07.08, 
14.08, 21.08

290 € 189 € 218 € 232 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/persoană: 20 €

Supliment SGL: 115 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-6.99 ani plăteşte transportul (fără 

pat în DBL). 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-11.99 ani plăteşte transportul (in TPL).

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

15.05, 25.09 70 € 46 € 53 € 58 €

22.05, 29.05, 11.09, 18.09 99 € 64 € 74 € 82 €

05.06 170 € 111 € 128 € 141 €

12.06 199 € 129 € 149 € 165 €

19.06 224 € 146 € 168 € 186 €

26.06, 03.07 240 € 156 € 180 € 199 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08, 28.08, 04.09

300 € 195 € 225 € 249 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
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Studio Makrina
Localizare: Studio Makrina sunt situate 

în Skala Potamia foarte aproape de 

frumoasa plajă amenajată - Paralia 

Nouveau. Studio-urile au o locaţie 

foarte bună și liniștită, în imediata 

apropiere se află un minimarket, o 

patiserie, baruri pe plajă, taverne, staţia 

de autobuz local ce înconjoară insula. 

Este locaţia ideală atât pentru familii 

cât și pentru tineri, fiind una dintre cele 

mai populare staţiuni din Thassos.

Facilități vila: Studio Makrina pun la 

dispozitia oaspetilor conexiune WiFi 

gratuit, loc de joacă, parcare, grădină.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu aer condiţionat, balcon, 

chicinetă, minibar, TV, telefon, uscător 

de păr, seif.

Puncte forte
�» Loc de joacă pentru copii

�» Acces internet 

�» Parcare

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat 

�» Cazare 7 nopţi 

�» Însoţitor de grup 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

�

�» Cazare 7 nopţi 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

35 €
ECONOMIC

Vila Dimitris & Marlen 
Localizare: Construită în anul 1996, 

Vila Dimitris & Marlen se află într-o 

zonă liniştită a staţiunii Potos, la 

aproximativ 10 minute de plajă şi la 

500 de metri de centru.

Plaja: Vila are acces la plaja staţiunii 

Potos. Plaja este cu nisip şi pietricele. 

Umbreluţele şi şezlongurile sunt 

contra cost, aproximativ 8 euro pe set 

(2 şezlonguri şi o umbrelă).

Facilităţi vilă: Vila este structurată pe 

2 etaje şi pune la dispoziţia turiştilor 

o bucătărie comună. Vila nu dispune 

de piscină.

Facilităţi camere: Camerele vilei sunt 

în număr de 15 şi sunt dotate cu TV, 

aer condiţionat (contra cost - 4 €/

cameră/zi), baie privată cu duş. 

Puncte forte
�» Situată într-o zonă liniştită şi relaxantă

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» 7 nopţi cazare

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

�

�» 7 nopţi cazare

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

de la

19 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
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Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/persoană: 20 €

Reducere cazare în QUAD/persoană: 25 €

Supliment SGL: 135 €

Un copil 0-4.99 GRATUIT in TPL; Un copil 

5-11.99 plăteşte transportul în TPL.

2 copii 0-4.99 GRATUIT in QUAD; 2 copii 

5-11.99 plătesc transportul în QUAD.

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
30%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 50 € 35 € 38 € 42 €

15.05 70 € 49 € 53 € 59 €

22.05, 29.05, 11.09, 18.09 99 € 69 € 74 € 83 €

05.06, 04.09 170 € 119 € 128 € 143 €

12.06 199 € 139 € 149 € 167 €

19.06, 26.06 227 € 159 € 170 € 191 €

03.07, 10.07, 28.08 241 € 169 € 181 € 202 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 332 € 232 € 249 € 279 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL sau Family 

Room/fiecare persoană: 20 €

Supliment SGL: 107 €

Primul și al 2-lea copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; Primul și al 2-lea copil 5-11.99 

ani plătesc transportul.

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
45%, aplicată la 
cazare până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 35 € 19 € 23 € 26 €

15.05, 22.05 71 € 39 € 46 € 53 €

29.05, 25.09 100 € 55 € 65 € 75 €

05.06, 18.09 143 € 79 € 93 € 107 €

12.06, 11.09 172 € 95 € 112 € 129 €

19.06, 26.06, 03.07, 04.09 217 € 119 € 141 € 163 €

10.07, 17.07, 28.08 300 € 165 € 195 € 225 €

24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 325 € 179 € 211 € 244 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

EXCLUSIV
Christian Tour
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Grand Villas Studios & Apartments
Localizare: Hotelul se află la 

aproximativ 200m distanţă faţă de plajă 

și 300m faţă de centrul staţiunii.

Facilități cazare: Hotelul dispune de 

piscină exterioară, recepţie, seif, studio-

uri și apartamente modern echipate, 

internet gratuit. 

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu AC (contra cost 5 euro/zi), 

minibar, TV , chicinetă, baie cu duș, 

uscător de păr, telefon, balcon.

Plaja: Plaja staţiunii Limenaria este 

destul de lată, cu nisip și pietricele, iar 

în partea stângă a plajei, se află zona 

portuara unde sunt acostate vasele de 

agrement și cele pescărești. Limenaria 

este preferată de turiștii care doresc 

liniște și relaxare. 

Puncte forte
�» Situată aproape de centrul staţiunii

�» Dotată cu chicinetă

�» Acces internet

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

68 €
ECONOMIC

Studio Oasis 
Localizare: Situat în Limenaria la 100 

metri de plajă.  Limenaria este al doilea 

oraș - staţiune ca mărime de pe insulă, 

devenind astfel o destinaţie foarte 

buna pentru doritorii unei vacanţe 

animate. 

Facilități studio: Unitatea de cazare 

pune la dispoziţia turiştilor internet Wi-

Fi gratuit, camere duble și triple (grad 

maxim de ocupare de trei persoane). 

Animalele de companie nu sunt 

acceptate. Nu există parcare.

Facilități camere: Pentru cazarea 

turiștilor, Studio Oasis oferă camere 

confortabile, dotate cu TV, baie proprie, 

uscător de păr, aer condiţionat, minibar, 

frigider, chicinetă, internet, balcon sau 

terasă.

Puncte forte
�» Situat aproape de plajă

�»  Acces internet gratuit

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» 7 nopţi cazare

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» 7 nopţi cazare

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

39 €
ECONOMIC

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 5 €

Supliment SGL: 107 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-11.99 ani plătește transportul.

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
40%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05, 18.09 113 € 68 € 85 € 96 €

15.05 132 € 79 € 99 € 112 €

22.05 155 € 93 € 116 € 132 €

29.05, 05.06, 04.09, 11.09 177 € 106 € 133 € 150 €

12.06 222 € 133 € 167 € 189 €

19.06, 26.06, 03.07, 28.08 242 € 145 € 182 € 206 €

10.07 265 € 159 € 199 € 225 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 327 € 196 € 245 € 278 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/fiecare 

persoană: 15 €

Supliment SGL: 115 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-11.99 ani plăteşte transportul

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în DBL 
cu REDUCERE 35%, aplicată 
la cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în DBL 
cu REDUCERE 25%, aplicată 
la cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

08.05 60 € 39 € 45 € 51 €

15.05, 25.09 90 € 59 € 68 € 77 €

22.05, 18.09 106 € 69 € 80 € 90 €

29.05 122 € 79 € 92 € 104 €

05.06 170 € 111 € 128 € 145 €

12.06, 11.09 199 € 129 € 149 € 169 €

04.09 223 € 145 € 167 € 190 €

19.06, 26.06 224 € 146 € 168 € 190 €

03.07 239 € 155 € 179 € 203 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 
07.08, 14.08, 21.08, 28.08

337 € 219 € 253 € 286 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

EXCLUSIV
Christian Tour
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Studio Panos 
Skala Sotiros își întâmpină vizitatorii cu 

palmieri ce oferă un aer exotic, plaje cu 

nisip fin și ape cristaline.

Localizare: Studio Panos este situat 

ideal, la 50 metri distanţă faţă de plajă, 

chiar în centrul staţiunii Skala Sotiros, la 

o scurtă plimbare cu maşina de Potos 

şi Limenaria. 

Facilități studio: Unitatea de cazare 

pune la dispoziţia turiştilor internet, 

camere duble, triple (grad maxim de 

ocupare de trei persoane), family (grad 

maxim de ocupare de patru persoane) 

şi aer condiţionat (contra cost).

Facilități camere: TV, telefon, aer 

condiţionat (contra cost), baie cu duş, 

uscător de păr,  chicinetă, minibar şi 

terasă sau balcon.

Puncte forte
�» Situat în centrul staţiunii

�» Acces internet

�» La 50 m distanţă faţă de plajă

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

51 €
ECONOMIC

Vila Mary 1
Localizare: Vila Mary 1 este situată în 

Skala Sotiros, la 200 de metri de plajă. 

Centrul staţiunii cu taverne şi mini 

market-uri se află la 150 metri. Portul 

Prinos se găsește la 5 km, iar Limenas la 

20 km distanţă de proprietate.

Facilități vilă: Piscină, terasă, bar la 

piscină, camere duble (grad maxim 

de ocupare de două persoane) și 

triple (grad maxim de ocupare de trei 

persoane).

Facilități camere: Camerele au balcon 

sau terasă cu vedere la mare sau la 

munte, aer condiţionat (contra cost), 

internet, chicinetă, baie proprie, uscător 

de păr şi TV.

Plaja: Plaja din Skala Sotiros se află la 

200 m de vilă.

Puncte forte
�» Situat aproape de plajă

�» Piscină exterioară

�» Acces internet

�» Locaţie liniștită

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» 7 nopţi cazare

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» 7 nopţi cazare

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

38 €
ECONOMIC

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești 

- 60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Arad, Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, 

Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 

75€; Târgu Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, 

Adjud, Luduș - 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, 

Sibiu, Constanţa, Turda, Oradea, Baia Mare, Satu 

Mare - 85€; Piatra Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/FAM cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 10 €

Supliment SGL: 100 €

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Primul copil 5-11.99 ani plătește 

transportul(cazare in TPL); 2 copii 

5-11.99 ani plătesc transportul (cazare în 

Family room)

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și 

destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
20%, aplicată la 
cazare până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 79 € 51 € 59 € 71 €

15.05, 22.05 99 € 64 € 74 € 89 €

29.05, 05.06, 25.09 113 € 73 € 85 € 102 €

12.06 142 € 92 € 107 € 128 €

19.06, 26.06, 11.09 199 € 129 € 149 € 179 €

03.07, 11.07 221 € 144 € 166 € 199 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 
28.08, 04.09

265 € 172 € 199 € 239 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 60€; 

Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, Călimănești, 

Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, 

Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Luduș - 80€; Cluj Napoca, Iași, 

Tulcea, Sibiu, Constanţa, Turda, Oradea, Baia Mare, 

Satu Mare - 85€; Piatra Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/fiecare 

persoană:20 €

Supliment SGL: 108 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-11.99 ani plăteşte 

transportul

Mai multe detalii în agenţie. 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 45%, 
aplicată la cazare până 
la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30%, 
aplicată la cazare până 
la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05, 25.09 69 € 38 € 48 € 58 €

15.05, 22.05, 18.09 100 € 55 € 70 € 84 €

29.05 130 € 72 € 91 € 109 €

05.06, 11.09 183 € 101 € 128 € 154 €

12.06 199 € 109 € 139 € 167 €

19.06, 26.06 229 € 126 € 160 € 192 €

03.07 255 € 140 € 179 € 214 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 
14.08, 21.08, 28.08, 04.09

284 € 156 € 199 € 239 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

EXCLUSIV
Christian Tour
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Vila Vranas
Localizare: Apartamentele Vranas 

sunt situate la maximum 100 m de 

plajă, în satul pescăresc Skala Sotiros, 

la aproximativ 20 de minute de portul 

Thassos Town.

Facilităţi vilă: Vila Vranas este 

structurată în 3 corpuri, punând la 

dispoziţia oaspeţilor săi următoarele 

facilităţi: tavernă, piscină, bar la piscină, 

grădină, spaţiu de odihnă special 

amenajat în fiecare corp de clădire.

Facilităţi camere: Toate camerele 

acestei vile au în dotare TV satelit, 

telefon, aer condiţionat (inclus în preţ), 

minibar/frigider, baie cu duş şi balcon 

sau terasă cu vedere spre grădină sau 

la mare.

Puncte forte
�» Gradină frumos amenajată

�» Accepta 2 copii gratuit

�» Aer condiţionat inclus

�» Piscină

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

49 €
ECONOMIC

Hotel Socrates Plaza
Localizare: Hotelul se află în Skala 

Prinos, la 50 m de plajă şi la câteva 

minute de staţia de autobuz. În 

apropiere se găsesc magazine. 

Plaja: Hotelul are acces la plaja cu nisip, 

amenajată cu şezlonguri şi umbreluţe 

(5 euro/set: 2 şezlonguri şi 1 umbrelă).

Facilităţi hotel: Hotelul a fost renovat 

în anul 2014 şi dispune de lobby cu 

TV,  internet,  restaurant pentru mic 

dejun, piscină cu umbrele și şezlonguri 

gratuite, bar principal, bar la piscină, 

parcare gratuită, biliard, teren de tenis, 

gradină. 

Facilităţi camere: Camerele sunt 

dotate cu frigider, TV satelit, aer 

condiţionat (5 euro/cameră/zi), balcon, 

telefon, uscător de păr, chicinetă.

Puncte forte
�» 50m distanţă faţă de plajă 

�» Acces internet

�» Camere modern mobilate

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi 

�» Mic dejun continental

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun continental

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

149 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
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Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în APP /fiecare 

persoană: 30 €

Supliment SGL: 120 €

Primul şi al doilea copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; 

Primul şi al doilea copil  5-13.99 ani 

plătesc fiecare transportul.

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în APP 
STD

EARLY BOOKING Loc în APP 
cu REDUCERE 25%, aplicată 
la cazare până la 15.03

EARLY BOOKING Loc în APP 
cu REDUCERE 20%, aplicată 
la cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

08.05, 25.09 65 € 49 € 52 € 55 €

15.05, 18.09 105 € 79 € 84 € 89 €

22.05, 29.05, 11.09 119 € 89 € 95 € 101 €

05.06, 04.09 130 € 98 € 104 € 111 €

12.06 170 € 128 € 136 € 145 €

19.06, 26.06 194 € 146 € 155 € 165 €

03.07, 10.07 225 € 169 € 180 € 191 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 
14.08, 21.08, 28.08

265 € 199 € 212 € 225 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL: 180 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-6.99 ani plătește transportul

Supliment Mic dejun buffet: 5€/

persoană/zi(nu se aplică reducere)

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
20%, aplicată la 
cazare până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05, 15.05, 25.09 199 € 149 € 159 € 173 €

22.05, 29.05, 19.09 227 € 170 € 182 € 197 €

06.06, 12.06, 11.09 250 € 188 € 200 € 218 €

04.09 284 € 213 € 227 € 247 €

19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 28.08 321 € 241 € 257 € 279 €

21.08 370 € 278 € 296 € 322 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 399 € 299 € 319 € 347 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.
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Hotel Rachoni Bay ���

Localizare: Construit în anul 2000, 

Hotelul este situat pe plajă, amenajată 

cu şezlonguri şi umbreluţe, la 900 m 

de Skala Rachoni şi la 4 km de Portul 

Prinos. 

Facilităţi hotel: Hotelul a fost renovat 

în 2013 şi oferă recepţie, cameră de 

bagaje, restaurant, bar, snack-bar, 

internet Wi-Fi în zonele publice, biliard, 

bar la piscină, piscină cu secţiune 

pentru copii, şezlonguri şi umbrele, loc 

de joacă, grădină, tenis de masă, billiard 

şi parcare gratuită. 

Facilităţi camere: Suprafaţa camerelor 

este de 20 m2 şi au în dotare TV, telefon, 

aer condiţionat (contra cost - 5 €/

cameră/zi), frigider, uscător de păr, baie 

cu duş şi balcon.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Wi-fi gratuit în zonele publice

�» Loc de joacă pentru copii

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

250 €
TURISTIC

Hotel Vila Natassa
Localizare: Hotelul este

situat în Pachis - Skala Rachoni, la 300m 

de una dintre cele mai frumoase plaje. 

Staţia de autobuz este la 100 m.

Plaja: Plaja Pachis este lungă, cu nisip 

şi pietricele netede, amenajată cu 

umbreluţe şi şezlonguri contra cost. 

Facilităţi hotel: Hotelul dispune de 

restaurant, piscină pentru adulţi cu 

secţiune pentru copii, umbreluţe şi 

şezlonguri, bar, terasă, loc de joacă, seif, 

internet Wi-Fi gratuit, parcare gratuită. 

Facilităţi camere: Camerele sunt 

dotate cu baie (cadă sau duş), 

prosoape, TV, telefon, radio, uscător 

de păr, minibar, aer condiţionat (5 €/

cameră/zi), seif şi balcon. Unele camere 

dispun şi de chicinetă.

Puncte forte
�» Aproape de plajă şi de capitala insulei

�» Recomandat pentru o vacanţă liniştită

�» Piscină exterioară Bar la piscină

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

165 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, 

Ploiești - 60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, 

Slatina, Arad, Călimănești, Căciulata - 70€; 

Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, 

Oradea - 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, Roman, 

Bacău, Adjud, Luduș - 80€; Cluj Napoca, Iași, 

Tulcea, Sibiu, Constanţa, Turda, Oradea, Baia 

Mare, Satu Mare - 85€; Piatra Neamţ - 90€; 

Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/TPL/fiecare persoană: 15 €

Supliment SGL: 250 €

Un copil 0-5.99 ani GRATUIT

Reducere copil 6-11.99 ani în cameră 

DBL cu pat suplimentar: 100 €

Supliment All inclusive: 70€/persoană/

sejur(Nu se aplică reducere)

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și 

destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
HB

EARLY BOOKING 
Loc în DBL HB cu 
REDUCERE 40%, 
aplicată la cazare 
până la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL HB cu 
REDUCERE 30%, 
aplicată la cazare 
până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

15.05 416 € 250 € 291 € 333 €

22.05, 29.05, 18.09 449 € 269 € 314 € 359 €

05.06, 12.06, 11.09 475 € 285 € 333 € 380 €

19.06, 26.06, 04.09 499 € 299 € 349 € 399 €

03.07, 10.07 582 € 349 € 407 € 466 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 
28.08

665 € 399 € 466 € 532 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/fiecare 

persoană: 10 €

Supliment SGL: 250 €

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT

Reducere copil 2-11.99 ani în 

cameră DBL cu pat suplimentar: 

40 €

Mai multe detalii în agenţie. 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
35%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
30%, aplicată la 
cazare până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

22.05, 25.09 254 € 165 € 178 € 191 €

29.05, 05.06, 18.09 291 € 189 € 204 € 218 €

12.06, 11.09 399 € 259 € 279 € 299 €

19.06, 26.06,03.07, 04.09 429 € 279 € 300 € 322 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08, 28.08

552 € 359 € 386 € 414 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.
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Studio Sirens Fresh
Localizare: Sirens Fresh se află în 

staţiunea Limenas, . Portul este situat la 

1,3 km. Aeroportul Internaţional Megas 

Alexandros din Kavala, este situat la 17 

km de proprietate.

Facilități studio: Unitatea de cazare 

pune la dispoziţia turiștilor camere 

duble și triple (grad maxim de ocupare 

de trei persoane), piscină, seif (contra 

cost), internet Wi-Fi şi parcare.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu TV, minibar, aer condiţionat 

(contra cost), internet, baie proprie, 

uscător de păr, chicinetă (utilată) şi 

balcon/terasă cu vedere la grădină sau 

la zona înconjurătoare.

Plaja: Plaja se află la aproximativ 5 

minute de mers pe jos.

Puncte forte
�» Gradină frumos amenajată

�» Aer condiţionat inclus

�» Piscină

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

35 €
ECONOMIC

Hotel Philoxenia Inn
Localizare: Hotelul este situat în 

Limenas, la 200 m de plajă şi de port, la 

100 m de centrul staţiunii. 

Plaja: Plaja publică este cu nisip 

şi pietricele şi este amenajată cu 

umbreluţe şi şezlonguri contra cost.

Facilităţi hotel: Recepţie, restaurant, 

piscină cu şezlonguri şi umbreluţe 

gratuite, bar la piscină, bar în interior, 

lobby, internet gratuit. 

Facilităţi camere: Hotelul a fost 

renovat în anul 2014 şi are 24 de 

camere şi 3 studiouri dotate cu telefon, 

TV, radio, internet Wi-Fi gratuit, aer 

condiţionat (contra cost – 5 €/cameră/

zi), încălzire, frigider, seif (contra cost – 2 

€/zi), baie, prosoape, balcon. 

Puncte forte
�» 200 m de plajă

�» Piscină exterioară

�» Șezlonguri și umbrele la piscină

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

77 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 

60€; Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, 

Călimănești, Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu 

Sărat, Galaţi, Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu 

Mureș, Sighişoara, Roman, Bacău, Adjud, Luduș 

- 80€; Cluj Napoca, Iași, Tulcea, Sibiu, Constanţa, 

Turda, Oradea, Baia Mare, Satu Mare - 85€; Piatra 

Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/fiecare 

persoană: 10 €

Supliment SGL: 115 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 

5-11.99 ani plăteşte transportul

Mai multe detalii în agenţie. Reducerile 

și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, 

taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING  Loc 
în DBL cu REDUCERE 
30%, aplicată la 
cazare până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05 50 € 35 € 38 € 42 €

15.05, 25.09 70 € 49 € 53 € 58 €

22.05, 11.09, 18.09 99 € 69 € 74 € 82 €

29.05, 04.09 129 € 90 € 97 € 107 €

05.06 170 € 119 € 128 € 141 €

12.06 199 € 139 € 149 € 165 €

19.06, 26.06 224 € 157 € 168 € 186 €

03.07, 10.07, 28.08 240 € 168 € 180 € 199 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 284 € 199 € 213 € 236 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.

Supliment autocar din: 

București - 55€; Arad, Timișoara, Voiteg, Ploiești - 60€; 

Buzău, Urziceni, Pitești - 65€; Brașov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Arad, Călimănești, 

Căciulata - 70€; Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, 

Craiova, Balş, Oradea - 75€; Târgu Mureș, Sighişoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Luduș - 80€; Cluj Napoca, Iași, 

Tulcea, Sibiu, Constanţa, Turda, Oradea, Baia Mare, 

Satu Mare - 85€; Piatra Neamţ - 90€; Suceava - 95€.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu 

pat suplimentar/TPL/fiecare 

persoană: 10 €

Supliment SGL: 130 €

Un copil 0-4.99 GRATUIT; Un copil 

5-11.99 plateşte transportul.

Mai multe detalii în agenţie. 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (10 euro/

persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale, taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de 

către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. 

     

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
30%, aplicată la 
cazare până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25%, aplicată la 
cazare până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

08.05, 18.09, 25.09 110 € 77 € 83 € 94 €

15.05, 11.09 132 € 92 € 99 € 112 €

22.05, 04.09 155 € 109 € 116 € 132 €

29.05, 05.06 175 € 123 € 131 € 149 €

12.06 222 € 155 € 167 € 189 €

19.06, 26.06, 03.07, 28.08 242 € 169 € 182 € 206 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08

335 € 235 € 251 € 285 €

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri; 
Intrare la cazare în fiecare joi.
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DE LA 29 €

Tărâmul bucuriei, aventurii și al descoperirii

Brazi și tamarix, munți maiestuoși și plaje fără sfârșit, pește și 

vânat, termele Edipsos, mănăstiri, cascade, canioane, monumente 

industriale, hanuri din piatra, Capul Cavo d`Oro... Și capitala, 

Chalkida, frumoasă și accesibilă, ideală pentru plimbări 

interminabile de-a lungul mării... Evia, așadar, una dintre cele mai 

impresionante insule grecești cu o frumusețe unică, îndreptându-și 

privirea către Marea Egee, seamănă cu Grecia în miniatură.

Insula Evia
Pefki

Kimi

N.Stira

Marmarion

Neos
Pirgos

Istiea

Loutra
Edipsou Limni

Khalkis

Karistos
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ZIUA 1-2 - Către Grecia
Întâlnire cu însoţitorul de grup la locul și ora stabilite 
în diagrama de îmbarcări. Ne îndreptăm spre Insula 
Evia pe traseul ales, în funcţie de orașul de îmbarcare. 
Pe timpul nopţii vom traversa Bulgaria. După amiază 
vom ajunge în staţiune. Cazare.

ZIUA 3 – 8 Vă propunem să participați la urmatoarele 
excursii opționale:

Se vor vizita vechiul oraș Oreoi; Biserica și moaștele 
Sfantului Ioan Rusul din Prokopi; Mănăstirea Sfântul 
David și băile termale din orașul Aedipsos.

Vă invităm să descoperiţi capitala Greciei, Atena, 
într-un tur panoramic, cu oprire pentru vizitarea 
Complexului Acropole - bijuterie a arhitecturii antice și 
o plimbare prin orașul vechi.

Vă propunem să vizitați una dintre cele mai frumoase 
insule ale Arhipelagului Sporadelor de Nord, o 
frumuseţe care a inspirat mulţi poeţi. Veți admira 
una dintre cele mai frumoase plaje din lume, plaja 
Koukounaries și vă veți putea bucura de apa cristalină 
a mării și plaja cu nisip fin. Croaziera include și vizita 
orașului Skiathos – capitala insulei.

Petreceți câteva ore pe una dintre cea mai verde insulă 
ale Arhipelagului Sporadelor de Nord.

Vă invităm să petreceți câteva ore pe o insulă 
asemănătoare celor din Seychelles. Veți face un tur cu 
barca pentru a viziona cele 15 insule vulcanice foarte 
mici. La final veți petrece timp liber pe plaja cu nisip 
fin și apă cristalină.

Se va vizita situl arheologic din Delphi și satul 
tradițional Arachova, iar la finalul zilei, o scurtă vizită în 
locul unde s-a desfășurat bătălia de la Termopile.

Vă invităm la un program artistic tradiţional, unde veţi 
putea savura mâncărurile și băuturile specifice și veţi 
putea învăţa câţiva pași din dansurile tradiţionale.

ZIUA 9 – Către România
Dimineaţă program liber. După-amiază ne vom 
îmbarca în vederea deplasării pe traseul Insula Evia 
– Glifa – Larissa – Katerini – Salonic – Promahonas – 
Kulata – Sofia - România.
ZIUA 10 - Din nou acasă !!!
Sosim în Romania în cursul dimineții în funcție de 
condițiile de trafic și de formalitațile vamale.

���������	� ���
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Vila Kolizas
Neos Pirgos are facilităţi sportive pentru recreere, cum ar fi 

baschet, volei, fotbal. Seara vă puteţi bucura de o băutură în 

unele dintre barurile și cafenelele locale, pe muzică grecească 

sau internaţională. 

Localizare: Vila Kolizas se află în staţiunea Neos Pirgos, lângă 

malul mării, la numai 400 metri de centrul staţiunii. Cel mai 

apropiat aeroport se află la 130 km distanţă. 

Facilitățile vilei: Vila oferă servicii de self-catering; 

Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și 

întreţinere).

Facilitățile camerelor: Vila Kolizas dispune de camere tip 

studio. Camerele au balcon/terasă proprie și permit cazarea 

de până la maxim 3 persoane în camerele tip studio. Acestea 

sunt dotate cu grup sanitar propriu cu duș, minifrigider 

(gratuit), chicinetă și plită electrică, TV, instalaţie de aer 

condiţionat (gratuit), internet wi-fi (gratuit în zonele publice). 

Prosoapele nu sunt incluse.

Puncte forte
�» Localizată lângă malul mării

�» Camere dotate cu chicinetă

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

29 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în STD

EARLY BOOKING Loc în 
STD cu REDUCERE 55% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
STD cu REDUCERE 45% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

20.09 65 € 29 € 36 € 46 €

17.05, 13.09 99 € 45 € 54 € 69 €

24.05 131 € 59 € 72 € 92 €

06.09 159 € 72 € 87 € 111 €

31.05, 07.06, 14.06 165 € 74 € 91 € 116 €

21.06 199 € 90 € 109 € 139 €

28.06, 05.07, 30.08 219 € 99 € 120 € 153 €

12.07, 19.07, 26.07, 
02.08, 09.08, 16.08, 23.08

264 € 119 € 145 € 185 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în STD cu pat 

suplimentar/persoană: 15 €

Supliment SGL: 80 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un 

copil 5-14.99 plăteşte transportul.

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Biletul de ferryboat (15 euro/persoană), taxa 

hotelieră, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxele de intrare la 

obiectivele turistice și programele opţionale, 

alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 75 €/ pers., Ploieşti - 80 €; Pitești 

- 85 €; Braşov, Predeal, Sinaia, Căciulata, 

Călimănești,  Râmnicu Vâlcea, Slatina - 90 

€;  Craiova, Balş - 95 €; Luduș, Târgu 

Mureş, Sighişoara - 100 €; Cluj-Napoca, 

Turda, Sibiu, Constanţa - 105 €.
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Vila Sofia
Neos Pirgos este considerată cea mai frumoasă staţiune din 

partea de nord a insulei Evia, la doar 10 km de cel mai mare 

oraș din nordul insulei, Istiaia și aproape legată de orașul 

Oreoi. 

Localizare: Vila Sofia se află în staţiunea Neos Pirgos, la 

numai 100 metri de malul mării și 100 metri de centrul 

staţiunii. Cel mai apropiat aeroport se află la 130 km distanţă. 

Facilitățile vilei: Vila oferă servicii de self-catering; 

Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și 

întreţinere).

Facilitățile camerelor: Vila Sofia dispune de camere studio 

și apartamente. Camerele au balcon/terasă proprie și permit 

cazarea de până la maxim 3 persoane în camerele studio, 

respectiv 4 persoane în apartamente. Acestea sunt dotate cu 

grup sanitar propriu cu duș, minifrigider (gratuit), chicinetă 

și plită electrică, TV, instalaţie de aer condiţionat (gratuit), 

internet wi-fi (gratuit în zonele publice). Prosoapele nu sunt 

incluse.

Plaja: Plaja din Neos Pirgos este o plajă de nisip destul 

de lungă iar pe fundul mării găsim nisip și unele pietre 

împrăștiate. In lunile de vară este o plajă curată și liniștită.

Puncte forte
�» Conexiune la internet gratuită

�» Camere dotate cu chicinetă

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

54 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 50% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

17.05, 24.05, 13.09, 
20.09

108 € 54 € 65 € 76 €

31.05 137 € 69 € 82 € 96 €

07.06, 14.06, 06.09 180 € 90 € 108 € 126 €

21.06, 28.06 216 € 108 € 130 € 151 €

05.07 234 € 117 € 140 € 164 €

12.07, 19.07, 26.07, 
02.08, 09.08, 16.08, 
23.08, 30.08

248 € 124 € 149 € 174 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/persoană: 15 €

Supliment SGL: 80 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-14.99 plăteşte 

transportul.

Reducerile și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Posibilitate rezervare Apartament - tarif de la 79 €/ 

persoană

Prețul nu include: 

Biletul de ferryboat (15 euro/persoa-

nă), taxa hotelieră, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale, alte taxe și chel-

tuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 75 €/ pers., Ploieşti - 80 €; 

Pitești - 85 €; Braşov, Predeal, Sinaia, 

Căciulata, Călimănești,  Râmnicu 

Vâlcea, Slatina - 90 €;  Craiova, 

Balş - 95 €; Luduș, Târgu Mureş, 

Sighişoara - 100 €; Cluj-Napoca, 

Turda, Sibiu, Constanţa - 105 €.
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Vila Kairi
Orei este un sătuc tradiţional grecesc ce se întinde de-a 

lungul ţărmului mării liniștite. Încântă privirea portul pitoresc, 

casele tradiţionale cu obloane albastre la ferestre și faţade 

de un alb imaculat, taverne și cafenele viu colorate, florile, 

palmierii și vegetaţia specifică zonei.

Localizare: Vila Kairi se află în partea de nord a insulei Evia, 

lângă ţărmul mării, la 50 de metri de satul Orei, 250 de metri 

de portul Orei și 1,5 km de satul Neos Pirgos. Cel mai apropiat 

aeroport se află la 130 km distanţă.

Facilități vilă: Vila oferă servicii de self-catering; Self-catering: 

Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreţinere).

Facilități camere: Vila Kairi dispune de camere standard. 

Camerele permit cazarea de până la maxim 3 persoane. 

Acestea sunt dotate cu grup sanitar propriu cu duș, 

minifrigider (gratuit), chicinetă, TV, instalaţie de aer 

condiţionat (gratuit), internet wi-fi (gratuit în zonele publice). 

Prosoapele nu sunt incluse.

Plaja: Plaja din Orei este foarte liniștită, micuţă ca lungime, 

lată, cu nisip și pietricele iar intrarea în mare destul de lină, 

fiind situată într-un golf, imediat lângă port.

Puncte forte
�» Conexiune la internet gratuită

�» Camere dotate cu chicinetă

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

35 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTT rrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în STD

EARLY BOOKING 
Loc în STD cu 
REDUCERE 50% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING 
Loc în STD cu 
REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

17.05 70 € 35 € 42 € 49 €

24.05 89 € 45 € 53 € 62 €

31.05, 20.09 108 € 54 € 65 € 76 €

13.09 136 € 68 € 82 € 95 €

07.06, 14.06, 21.06, 28.06 175 € 88 € 105 € 123 €

05.07, 06.09 198 € 99 € 119 € 139 €

12.07 219 € 110 € 131 € 153 €

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08, 30.08

282 € 141 € 169 € 197 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în STD cu pat 

suplimentar/persoană: 15 €

Supliment SGL: 85 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un 

copil 5-14.99 plăteşte transportul.

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Biletul de ferryboat (15 euro/persoană), taxa 

hotelieră, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxele de intrare la 

obiectivele turistice și programele opţionale, 

alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 75 €/ pers., Ploieşti - 80 €; 

Pitești - 85 €; Braşov, Predeal, Sinaia, 

Căciulata, Călimănești,  Râmnicu Vâlcea, 

Slatina - 90 €;  Craiova, Balş - 95 €; Luduș, 

Târgu Mureş, Sighişoara - 100 €; Cluj-Na-

poca, Turda, Sibiu, Constanţa - 105 €.
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Vila Frosso

Vila Stefanos

Localizare: Vila se află în Neos Pirgos, 

lângă malul mării, la numai 100 metri 

de centrul staţiunii. Cel mai apropiat 

aeroport se află la 130 km distanţă. 

Facilitățile vilei: Vila oferă servicii de 

self-catering: Auto-gospodărire (fără 

servicii de masă și întreţinere).

Facilitățile camerelor: Camerele au 

balcon, grup sanitar cu duș, minifrigider 

(gratuit), chicinetă și plită electrică, TV, 

aer condiţionat (gratuit), internet wi-fi 

(gratuit în zonele publice). Prosoapele 

nu sunt incluse.

Plaja: Plaja din Neos Pirgos este o 

plajă de nisip destul de lungă iar pe 

fundul mării găsim nisip și unele pietre 

împrăștiate. In lunile de vară este o 

plajă curată și liniștită.

Localizare: Vila Stefanos se află în 

staţiunea Pefki, la numai 100 metri 

de malul mării și 100 metri de centrul 

staţiunii. Cel mai apropiat aeroport se 

află la 130 km distanţă. 

Facilitățile vilei: Vila oferă servicii de 

self-catering (fără servicii de masă și 

întreţinere).

Facilitățile camerelor: Camerele de tip 

studio au balcon sau terasă proprie și 

permit cazarea de până la maximum 3 

persoane. Toate camerele vilei Stefanos 

sunt dotate cu grup sanitar propriu cu 

duș, minifrigider (gratuit), chicinetă și 

plită electrică, televizor, instalaţie de aer 

condiţionat (gratuit). În zonele publice, 

accesul la internet wi-fi este gratuit. 

Prosoapele nu sunt incluse.

Puncte forte
�» Localizată lângă malul mării

�» Camere dotate cu chicinetă

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

35 €
ECONOMIC

Puncte forte
�» Aproape de malul mării

�» Camere dotate cu chicinetă

Servicii incluse

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

35 €
ECONOMIC

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în FAM

EARLY BOOKING Loc 
în FAM cu REDUCERE 
50% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în FAM cu REDUCERE 
40% aplicată până 
la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

17.05 70 € 35 € 42 € 49 €

24.05 89 € 45 € 53 € 62 €

31.05, 20.09 108 € 54 € 65 € 76 €

13.09 136 € 68 € 82 € 95 €

07.06, 14.06, 21.06, 28.06 175 € 88 € 105 € 123 €

05.07, 06.09 198 € 99 € 119 € 139 €

12.07 216 € 108 € 130 € 151 €

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08, 30.08

287 € 144 € 172 € 201 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în FAM cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 15 €

Supliment SGL: 85 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un 

copil 5-14.99 plăteşte transportul.

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Biletul de ferryboat (15 euro/persoană), taxa 

hotelieră, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxele de intrare la 

obiectivele turistice și programele opţionale, 

alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 75 €/ pers., Ploieşti - 80 €; 

Pitești - 85 €; Braşov, Predeal, Sinaia, 

Căciulata, Călimănești,  Râmnicu Vâlcea, 

Slatina - 90 €;  Craiova, Balş - 95 €; Luduș, 

Târgu Mureş, Sighişoara - 100 €; Cluj-Na-

poca, Turda, Sibiu, Constanţa - 105 €.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în STD

EARLY BOOKING Loc 
în STD cu REDUCERE 
50% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în STD cu REDUCERE 
40% aplicată până 
la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

17.05 70 € 35 € 42 € 49 €

24.05 89 € 45 € 53 € 62 €

31.05, 20.09 108 € 55 € 65 € 76 €

13.09 137 € 69 € 82 € 96 €

07.06, 14.06 175 € 88 € 105 € 123 €

21.06, 28.06, 06.09 198 € 99 € 119 € 139 €

05.07, 12.07 216 € 108 € 130 € 151 €

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08, 30.08

282 € 141 € 169 € 197 €

Plecări cu autocar în fiecare Vineri. 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în STD cu pat 

suplimentar/fiecare persoană: 15 €

Supliment SGL: 85 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un 

copil 5-14.99 plăteşte transportul.

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Biletul de ferryboat (15 euro/persoană), taxa 

hotelieră, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxele de intrare la 

obiectivele turistice și programele opţionale, 

alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 75 €/ pers., Ploieşti - 80 €; 

Pitești - 85 €; Braşov, Predeal, Sinaia, 

Căciulata, Călimănești,  Râmnicu Vâlcea, 

Slatina - 90 €;  Craiova, Balş - 95 €; Luduș, 

Târgu Mureş, Sighişoara - 100 €; Cluj-Na-

poca, Turda, Sibiu, Constanţa - 105 €.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr
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DE LA 19 €

Insula Corfu este un amalgam de frumuseţi naturale, cu trăsături 

tradiţionale și misterioase situri arheologice 

Corfu este cea mai nordică dintre insulele grecești din Marea Ionică și 

una dintre cele mai populare destinaţii turistice ale Greciei. Este insula 

pădurilor și a munţilor, cu sate cu case albe ascunse în văi, cu plaje cu 

nisip și cu locuitori vestiţi pentru ospitalitatea lor. Dacă alegi să vizitezi 

Corfu, e cazul să te pregătești pentru o experienţă incredibilă.

Insula este un amalgam de frumuseţi naturale, cu trăsături tradiţionale 

și misterioase situri arheologice și se întinde de la Nordul Mării Ionice 

până la intrarea Mării Adriatice. Are 58 km lungime și 25 km lăţime, iar în 

centrul ei se află Muntele Pantokrator cu o înălţime de 906 m.

Corfu
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ZIUA 1-2 Către Grecia 
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora și locul 
stabilit. Plecare Corfu pe traseul România-
Sofia-Promahonas-Igoumenitsa-Corfu. Pe 
timpul nopţii se va traversa Bulgaria.

ZIUA 2 Insula Corfu
Dimineaţa intrăm pe teritoriul Greciei, 
traversând pe rând: Macedonia, a cărei 
capitală este Salonicul, Tessalia străbătută 
de Muntele Olimp și Grecia Centrală ale 
cărei înălţimi sunt dominate de Munţii 
Pindului. Vom poposi în Igoumenitsa, una 
dintre principalele „porţi de intrare” în 
Grecia. De aici ne vom îmbarca pe feribot 
pentru a traversa Marea Ionică spre insula 
Corfu. Traversarea durează circa 2 ore. În 
cursul după-amiezii se ajunge în staţiune. 
Cazare în funcţie de hotelul ales.

ZILELE 3-8 Îţi propunem să participi la 
următoarele excursii opţionale:

ZIUA 9 Către România
În cursul după-amiezii vom părăsi insula și 
ne vom îndrepta către portul Kerkyra pentru 
a traversa pe continent. Ne vom continua 
drumul spre ţară pe traseul Igoumenitsa-
Ioanina-Promahonas-Kulata-Sofia-România.

ZIUA 10 Din nou acasă
Sosim în România în cursul dimineţii 
în funcţie de condiţiile de trafic și de 
formalităţile vamale.

���������	� ���
���	��	���������
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Hotel Roda Beach Village �����

Localizare: Hotelul Roda Beach este situat la 36 km de oraşul 

Corfu și de aeroport și la câteva minute de mers pe jos de 

plaja din Roda.

Facilități hotel: Hotelul Roda Beach oferă zone comune 

elegant concepute pentru a crea un sentiment de lux pentru 

oaspeţii săi. Acesta deţine 4 restaurante, 4 baruri, 6 piscine 

exterioare, 2 piscine pentru copii, mini club, 2 terenuri de 

tenis, tenis de masă, volei pe plajă, polo de apă, centru SPA, 

magazine de suveniruri, internet corner, rent a car, spălătorie, 

parcare.

Facilități camere: Camerele Hotelului Roda au fost complet 

renovate, au vedere la mare sau grădină și dispun de facilităţi 

moderne. Toate camerele sunt dotate cu aer condiţionat 

(gratuit), televizor, telefon, mini bar, seif (contra cost), internet 

Wi-Fi sau cablu (contra cost), baie cu duș sau cadă, uscător de 

păr, balcon sau terasă.

Puncte forte
�» 6 piscine exterioare

�» 2 piscine pentru copii

�» Centru SPA

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

395 €
PREMIER

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
20% aplicata pana 
la 30.04

EARLY BOOKING 
Loc in Dubla cu 
REDUCERE 15% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

28.04, 05.05, 
12.05 

527 € 395 € 422 € 448 € 474 € 

19,05 580 € 435 € 464 € 493 € 522 € 

22,09 599 € 449 € 479 € 509 € 539 € 

26.05, 02.06, 
15.09 

652 € 489 € 522 € 554 € 587 € 

09.06, 08.09 745 € 559 € 596 € 633 € 671 € 

16.06, 23.06, 
01.09 

799 € 599 € 639 € 679 € 719 € 

25,08 852 € 639 € 682 € 724 € 767 € 

30.06, 07.07, 
14.07, 21.07, 
28.07, 04.08, 
11.08, 18.08 

993 € 745 € 794 € 844 € 894 € 

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SV/ pers./ sejur 45 € 

Supliment Sea Front View / 

pers./ sejur 100 € 

Supliment DBL Sharing Pool/ 

pers./ sejur 70 € 

Supliment Family Room GV/ 

pers./ sejur 70 € 

Supliment Family Room SV/ 

pers./ sejur 170 € 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
30% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 30.04

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
10% aplicată până 
la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

27,05 799 € 559 € 599 € 639 € 679 €

03.06, 10.06, 
16.09, 23.09

864 € 605 € 648 € 691 € 734 €

17.06, 09.09 927 € 649 € 695 € 742 € 788 €

24.06, 01.07, 
26.08, 02.09

1.064 € 745 € 798 € 851 € 904 €

08.07, 15.07, 
22.07, 29.07, 
05.08, 12.08, 
19.08

1.170 € 819 € 878 € 936 € 995 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Supliment SV/  persoana/ sejur 45 € 

Supliment Sea Front View /  persoana/ sejur 100 € 

Supliment DBL Sharing Pool/  persoana/ sejur 70 € 

Supliment Family Room GV/  persoana/ sejur 70 € 

Supliment Family Room SV/  persoana/ sejur 170 € 

Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT la cazare; 

Primul copil 2-12.99 ani plătește doar 150 € biletul de avion + taxe aeroport. 

Primul și al doilea copil 2-12.99 ani gratuit în Family Room 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

supliment plecare din Cluj-Napoca (30 euro/

persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Memento Kassiopi Resort ����

Localizare: Hotelul este situat în frumoasa insulă Corfu, 

la doar 10 minute de mers de satul Kassiopi, în apropiere 

se află plaja, magazinele, restaurantele, aeroportul este la 

aproximativ 38 km.

Facilităţi hotel: Memento Kassiopi Resort ofera oaspetilor 

sai 4 piscine, o piscină pentru copii, şezlonguri şi umbrele 

gratuite la piscine, teren de tenis, sala de fitness, saună, masă 

de billiard, tenis de masă, loc de joacă pentru copii, teren 

de baschet, rent a car, market, internet, schimb valutar, aer 

condiţionat, bar, restaurant, servicii recepţie 24 de ore, seri 

tematice (seară grecească, quiz night, karaoke, bingo), seif la 

recepţie.

Facilităţi camere: Oaspeţii se pot relaxa în camere spaţioase, 

frumos decorate, care sunt complet echipate cu baie proprie, 

televizor, frigider, aer condiţionat gratuit, balcon, telefon, 

uscător de păr.

Facilități pentru copii: Loc de joacă pentru copii; Club 

pentru copii: Socrates School, Piscină pentru copii, Animaţie

Puncte forte
�» 2 copii gratuit la cazare până la 13.99 

ani

�» Situat într-o staţiune exclusivistă

�» 5 piscine exterioare

�» Apartamente cu 2 camere+living

�» Restaurant a la carte

�» Bar café cu narghilea

�» Sală de conferinţă

�» Shuttle bus gratuit până la plajele 

Avlaki și Kalamaki

�» Shuttle bus contra cost până la Sidari - 

Canal D’Amour

�» Teren de tenis

�» Animaţie în limba română

�» Sală de fitness

�» Silent pool, pentru adulţi

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioadasejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�» Însoţitor de grup

��

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

172 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooouououououououuououTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

25.04*- 5 nopti - Paste 269 € 202 € 215 € -

30.04*- 5 nopti - 1 Mai 229 € 172 € 183 € -

05.05, 12.05 265 € 199 € 212 € 221 €

19,05 330 € 248 € 264 € 276 €

26,05 366 € 275 € 293 € 306 €

22,09 399 € 299 € 319 € 333 €

02.06, 15.09 449 € 337 € 359 € 375 €

09.06, 08.09 499 € 374 € 399 € 417 €

16.06, 23.06 549 € 412 € 439 € 458 €

30.06, 07.07, 25.08, 01.09 599 € 449 € 479 € 500 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08

665 € 499 € 532 € 555 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu 

pat suplimentar/ pers. 20 € 

Supliment SGL 400 € 

Supliment Junior Suite/ pers/ 

sejur 75 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Primul copil 5-13.99 ani și al 2-lea 

copil 2-13.99 ani plătesc transportul. 

*Pentru aceste date se plateste 

obligatoriu transportul. 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/

persoană), asigurare medicală de 

călătorie, asigurare storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale, taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), 

alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, 

Căciulata, Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, 

Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, 

Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, 

Adjud, Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, 

Oradea – 110 €, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, 

Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 120 €, 

Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 23.09 569 € 398 € 455 € 472 €

03.06, 16.09 639 € 479 € 511 € 530 €

10,06 664 € 498 € 531 € 551 €

17.06, 24.06, 09.09 699 € 524 € 559 € 580 €

01.07, 08.07, 04.09 749 € 562 € 599 € 622 €

15.07, 22.07, 329.07, 
05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 
01.09

839 € 629 € 671 € 696 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/  

persoană 20 € 

Supliment SGL 400 € 

Supliment Junior Suite/  persoană/ sejur 75 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Primul și al 2-lea copil 2-13.99 ani plătesc 150 € transportul 

+ taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Puncte forte
�» Pe plajă, într-o locaţie deosebită

�» Camere cu vedere la mare

�» Seară grecească de 2 ori / săptămână

�» 2 piscine amenajate cu șezlonguri și 

umbrele

�» Wi-fi gratuit la piscină, în hotel și în 

camere

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�» Însoţitor de grup 

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

319 €
CONFORT

Hotel Akrotiri Beach ����

Localizare: Hotelul se află pe plajă, la 22 km de Corfu Town, 

capitala insulei şi la 200 m de centrul scuba-diving. Taverne, 

restaurante, magazine şi baruri se găsesc la câteva minute de 

mers. De o parte şi de alta a hotelului se află două plaje cu 

nisip şi pietricele: Agia Triada şi Rocky Beach, ideală pentru 

înot şi agreată de iubitorii de natură.

Facilităţi hotel: Hotelul dispune de Beach-bar, cocktailbar, 

room service, recepţie, seif, exchange, rent-a-car, parcare şi 

magazin de suveniruri, Wi-Fi gratuit atât în camere, cât și în 

hotel și la piscină.

Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu băi spaţioase şi 

verande cu vedere la mare, TV-satelit, radio, telefon, frigider, 

uscător de păr şi aer condiţionat inclus în tarif. 

Sport și agrement: tenis de câmp, tenis de masă, închirieri 

de biciclete, centru diving, sporturi de apă pe plajă, salon TV 

și joc de cărţi.

Piscină: Hotelul dispune de două piscine, cu secţiune pentru 

copii. Aici, șezlong-urile sunt gratuite, pe plajă sunt contra 

cost. Hotelul nu acceptă animale de companie.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26,05 456 € 319 € 342 € 356

02.06, 15.09, 22.09 499 € 349 € 374 € 389

09.06,16.06, 555 € 389 € 416 € 433

23.06, 30.07, 08.09 570 € 399 € 428 € 445

07.07, 01.09, 14.07 750 € 525 € 563 € 585

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
17.08, 25.08

799 € 559 € 599 € 623

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în 

cameră DBL cu pat 

suplimentar/ pers. 25 € 

Supliment SGL 460 € 

Reducere un copil 4-12.99 

ani cazare în cameră DBL 

cu pat suplimentar 150 € 

Un copil 0-3.99 ani 

GRATUIT 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27,05 742 € 519 € 557 € 594 €

03.06, 22.09 791 € 554 € 593 € 633 €

09.06, 17.06 824 € 577 € 618 € 659 €

24.06, 16.09 855 € 588 € 641 € 684 €

01.07, 08.07, 09.09 879 € 615 € 659 € 703 €

15.07, 22.07, 29.07, 
05.08, 12.08, 19.08, 
26.08 

899 € 629 € 674 € 719 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/  persoană 

25 € 

Supliment SGL 460 € 

Reducere un copil 4-12.99 ani la cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar 150 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-3.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment 

plecare din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Paleo Art Nouveau ����

Localizare: Hotelul este situat în Paleokastritsa. Este construit 

în stil tradiţional grecesc. Camerele oferă o panoramă de 

neuitat asupra Marii Ionice și a golfului. Hotelul se află la 22 

km de Corfu Town, capitala insulei, la 23 km de aeroport și 

la 200 de metri de centru scuba diving. La câteva minute de 

mers pe jos vei găsi adevăratele taverne grecești, restaurante, 

magazine și baruri.

Facilităţi hotel: Hotelul oferă internet în lobby (contra cost), 

restaurant bufet, barul principal, bar la piscină, 2 piscine, 2 

baruri, schimb valutar, parcare, rent a car, biliard, programe de 

animaţie, lift, recepţie non stop, seif.

Facilităţi camere: Hotelul dispune de camere standard la 

parter, camere cu vedere partiala la mare, camere duble 

cu vedere frontala la mare și bungalow-uri. Toate tipurile 

de camere dispun de TV satelit, frigider (contra-cost), seif 

(contra-cost), aer condiţionat (contra cost), băi proprii cu 

cadă/ duș, foehn, balcon, radio, telefon. Camerele triple au un 

pat pliant folosit ca extra bed.

Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină pentru 

copii, programe de animaţie și miniclub.

Puncte forte
�» Situat în staţiunea Paleokastritsa

�» 2 piscine exterioare amenajate cu 

șezlonguri și umbrele

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�» Însoţitor de grup 

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

245 €
CONFORT

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.05, 22.09, 29.09 327 € 245 € 262 € 294 €

02.06, 09.06, 15.09 355 € 266 € 284 € 320 €

16.06, 23.06, 30.06, 08.09 425 € 319 € 340 € 383 €

07.07, 14.07, 21.07, 01.09 465 € 349 € 372 € 419 €

28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 
25.08

505 € 379 € 404 € 455 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în 

cameră DBL cu pat 

suplimentar/ persoană 

20 € 

Supliment SGL 325 € 

Un copil 2-11.99 ani la 

cazare în cameră DBL 80 € 

Un copil 0-01.99 ani 

GRATUIT; 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 16.09, 23.09 570 € 399 € 428 € 467 €

03.06, 10.06, 09.09 599 € 419 € 449 € 491 €

17,06 642 € 449 € 482 € 526 €

24.06, 01.07 670 € 469 € 503 € 549 €

08.07, 02.09 699 € 489 € 524 € 573 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 
12.08, 19.08, 26.08

713 € 499 € 535 € 585 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/  persoană 

20 € 

Supliment SGL 325 € 

Reducere copil 2-11.99 ani la cazare în DBL cu pat suplimentar 

80 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment 

plecare din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Magna Graecia����

Statiunea Dassia este plasată pe coasta de est a insulei, la 

doar 14 km de orașul Corfu Town. Este orientată către Albania 

și Peninsula Elenă. Dassia este o staţiune activă, unde lumea 

se trezește devreme și se culcă târziu în noapte. Sporturile 

acvatice sunt populare. Dassia este potrivită cuplurilor și 

grupurilor ce iși doresc viaţă de noapte și atmosferă.

Localizare: Hotelul este situat în zona Dassia, la 13 km de 

capitala Corfu Town.

Facilități hotel: Hotelul dispune de două piscine, piscină 

pentru copii, loc de joacă pentru copii, exchange, restaurant, 

bar, bar la piscină, lobby cu TV, teren de tenis, parcare, 

magazine de suveniruri, room service, baby sitter, spălătorie, 

coafor, masaj, serviciu rent-a-car, sală de conferinţe, internet 

wi-fi in recepţie (gratuit). Hotelul organizează și programe de 

animaţie pentru turiști.

Plajă: Hotelul se află la 150 m distanţă faţă de plaja publică 

cu nisip şi pietricele, șezlonguri și umbrele contra cost, bar pe 

plajă (contra cost).

Facilități camere: Camerele dispun de aer condiţionat 

(gratuit), telefon, TV satelit, frigider, seif în cameră (contra 

cost),balcon, internet wi-fi (contra cost).

Puncte forte
�» Staţiune animată

�» Acces facil către capitala insulei

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

345 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06 460 € 345 € 368 € 391 €

9,06 473 € 355 € 378 € 402 €

16.06, 23.06, 30.06, 08.09, 
15.09

532 € 399 € 426 € 452 €

07.07, 01.09 599 € 449 € 479 € 509 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

665 € 499 € 532 € 565 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu 

pat suplimentar/ pers. 20 € 

Supliment SGL 250 € 

Reducere al 2-lea copil in camera 

DBL cu pat suplimentar 150 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-13.99 plăteşte transportul 

Al doilea copil 0-6.99 ani plateste 

doar transportul 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad – 

90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, Predeal, 

Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, 

Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, 

Craiova, Balș – 105 €, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Constanţa, Baia Mare, 

Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, Cluj Napoca, 

Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 120 €, 

Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27,05 646 € 485 € 517 € 549 €

03.06, 10.06 692 € 519 € 554 € 588 €

17.06, 16.09, 23.09 732 € 549 € 586 € 622 €

24.06, 01.07, 09.09 766 € 575 € 613 € 651 €

08.07, 15.07, 02.09 798 € 599 € 638 € 678 €

22.07, 29.07, 05.08, 
12.08, 19.08, 26.08

852 € 639 € 682 € 724 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/  persoană 20 € 

Supliment SGL 250 € 

Reucere al doilea copil 7-13.99 ani in camera DBL cu pat supliemnat 

150 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-13.99 ani plătește doar 150 € transportul + taxe aeroport; 

Al doilea copil 2-6.99 ani plătește doar 150 € transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment 

plecare din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice, programele 

opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de 

către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Ariti ����

Localizare: Hotelul este situat în Peninsula Kanoni, la sud 

de oraşul Corfu, pe coasta de est a insulei. Are vedere spre 

una dintre atracţiile cele mai uşor de recunoscut din Insulele 

Ionice, capela Pontikonisi şi mănăstirea Vlacherna. Fiind atât 

de aproape de oraşul Corfu, acesta beneficiază de facilităţile 

capitalei în timp ce se bucură de relaxarea staţiunii. Staţia 

de autobuz este chiar în faţa complexului şi aeroportul 

Internaţional din Corfu se află la aproximativ 3 km distanţă.

Facilități hotel: Complexul dispune de recepţie de 24 de ore, 

seif, acces la lift, cafenea, bar şi restaurant. Sunt disponibile 

facilităţi pentru conferinţe, cameră şi servicii de spălătorie 

şi parcare. Complexul dispune de o grădină de 4000 m2, 

piscină în aer liber, piscină pentru copii, bar la piscină şi 

terasă, tenis de masă. La piscină șezlong-urile și umbrelele 

sunt gratuite.

Facilități camere: Camerele au facilităţi moderne, aer 

condiţionat (gratuit) şi încălzire centrală, baie privată cu cadă 

şi uscător de păr, TV, direct dial telefon, mini-frigider, balcon, 

wi-fi (gratuit).

Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină pentru 

copii.

Puncte forte
�» Aproape de capitala insulei

�» Parcare

�» Internet Wi-Fi gratuit

�» Piscină amenajată cu șezlong-uri și 

umbrele

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare minim 5 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

23 €/zi
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PERIOADA

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
20% aplicată la cazare, 
până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
15% aplicată la cazare, 
până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
10% aplicată la cazare, 
până la 31.03

STANDARD  
Loc în DBL

01.04-18.04 23 €/zi 24 €/zi 26 €/zi 29 €/zi

19.04-29.04 59 €/zi 63 €/zi 67 €/zi 74 €/zi

30.04-27.05; 01.10-31.10 27 €/zi 29 €/zi 31 €/zi 34 €/zi

28.05-30.06 37 €/zi 39 €/zi 41 €/zi 46 €/zi

01.07-25.07; 01.09-30.09 46 €/zi 48 €/zi 51 €/zi 57 €/zi

26.07-31.08 55 €/zi 58 €/zi 62 €/zi 68 €/zi

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

 PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
30% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 30.04

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
10% aplicată până 
la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ                      
Locuri 
limitate

27,05 571 € 415 € 476 € 491 € 521 €

03.06, 10.06, 
17.06, 24.06

582 € 422 € 485 € 501 € 532 €

01.07, 08.07, 
15.07, 02.09, 
09.09, 16.09, 
23.09

660 € 473 € 552 € 571 € 610 €

22,07 694 € 495 € 580 € 602 € 644 €

26,08 728 € 517 € 609 € 632 € 678 €

29.07, 05.08, 
12.08, 19.08

739 € 524 € 618 € 642 € 689 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-Napoca (30 euro/

persoană) asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Hellinis ���

Peninsula Kanoni este o zonă de coastă situată foarte 

aproape de capitala insulei. Kanoni are două insule mici: 

Vlacherna cu o mănăstire mică și albă, care este un reper 

iconic și la care se ajunge printr-un drum pietruit; Insula 

Pontikonisi la care este uşor de ajuns, fiind situata în 

continuare, are, de asemenea, o biserică cu o capelă mică. 

Localizare: Hotelul Hellinis de 3 stele este situat în zona 

Kanoni din Corfu. Acesta se afla la 150 de metri de plajă şi la 3 

km de Palatul Mon Repos.

Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor săi o 

piscină, piscină cu secţiune pentru copii, bar la piscină, 

internet wi-fi la recepţie (gratuit).

Facilităţi camere: Camerele sunt decorate în nuanţe 

naturale şi au podea cu gresie. Toate camerele sunt dotate cu 

aer condiţionat (gratuit), TV, internet (contra cost), frigider.

Puncte forte
�» Acces facil către capitala insulei

�» Aproape de grădinile Mon Repos

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

159 €
TURISTIC

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 15.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.05, 15.09 227 € 159 € 182 € 193 €

02.06, 09.06, 08.09, 22.09 270 € 189 € 216 € 230 €

9,06 285 € 200 € 228 € 242 €

16,06 299 € 209 € 239 € 254 €

23.06, 30.06, 07.07, 08.09 327 € 229 € 262 € 278 €

14.07, 01.09 369 € 258 € 295 € 314 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08

424 € 279 € 339 € 360 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în 

cameră DBL cu pat 

suplimentar/ pers. 10 € 

Supliment SGL 230 € 

Reducere copil 2-11.99 ani 

la cazare în cameră DBL cu 

pat suplimentar 90 € 

Un copil 0-1.99 ani 

GRATUIT. 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27,05 427 € 299 € 363 € 384 €

23,09 435 € 305 € 348 € 392 €

03.06, 16.09 464 € 325 € 394 € 418 €

10.06, 09.09 499 € 349 € 424 € 449 €

17.06, 24.06, 02.09 542 € 434 € 461 € 488 €

01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 
26.08

570 € 399 € 485 € 513 €

29.07, 05.08, 12.08, 19.08 622 € 435 € 529 € 560 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar/  persoană 10 € 

Supliment SGL 230 € 

Reducere copil 2-11.99 ani la cazare în DBL cu 

pat suplimentar 90 € 

Supliment All inclusive 80€/pers sau copil/sejur 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din 

tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

supliment plecare din Cluj-Napoca (30 euro/

persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Eros
Staţiunea Benitses asigură petrecerea unei vacanţe liniștite 

și este destinaţia perfectă pentru familii, cupluri, oricine este 

în căutarea unui loc de relaxare la soare, în timp ce se bucură 

de ospitalitatea și farmecul unui decor unic, alcătuit dintre 

combinaţia perfectă dintre munte și mare.

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Benitses, la 15 

km de Kerkira și 10 km de aeroportul Corfu. Plajă publică se 

află la 30 m. În apropiere se poate găsi un supermarket și o 

varietate de taverne și magazine, dar și Muzeul Scoicilor. De la 

hotel, se poate ajunge facil la Palatul Prinţesei Sissi (2,7km) și 

la Insula Șoricelului (5km). 

Facilități hotel: Proprietatea include facilităţi precum terasă 

exterioară, grădină, internet Wi-Fi gratuit, transfer aeroport 

(contra cost), parcare, seif, cameră de bagaje, aer condiţionat, 

personal multilingv.

Facilități camere: 14 camere confortabile și decorate în 

culori calde, dotate cu aer condiţionat (5 euro/zi), TV, telefon, 

balcon, baie cu duș, uscător de păr și prosoape.

Plaja: Staţiunea Benitses dispune de mai multe plaje micuţe, 

cu pietricele, amenajate cu șezlonguri și umbrele de soare, 

toate fiind situate în apropierea șoselei principale care face 

legătură dintre capitală Corfu Town și sudul insulei.

Puncte forte
�» Situat vis-a-vis de plajă

�» Posibilităţi de distracţie în staţiune 

�»  Acces facil către capitală insulei 

Servicii incluse

�

�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

99 €
TURISTIC

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26,05 153 € 99 € 122 € 135 €

02.06, 09.06, 15.09, 22.09 183 € 119 € 146 € 161 €

16.06, 08.09 214 € 139 € 171 € 188 €

23.06, 30.06, 07.07, 01.09 244 € 159 € 195 € 215 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08

300 € 195 € 240 € 264 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în 

cameră DBL cu pat 

suplimentar/ pers. 10 € 

Reducere un copil 2-11.99 

ani cazare în cameră DBL 

cu pat suplimentar 50 € 

Supliment SGL 140 € 

Un copil 0-1.99 ani 

GRATUIT 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.06

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27,05 349 € 279 € 297 € 314 €

03.06, 10.06 355 € 284 € 302 € 320 €

17.06, 24.06, 09.09, 16.09, 
22.09

374 € 299 € 318 € 337 €

1,07 423 € 338 € 360 € 381 €

08.07, 26.08, 02.09 424 € 339 € 306 € 382 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 
12.08, 19.08

449 € 359 € 382 € 404 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/  

persoana 10 € 

Reducere un copil 2-11.99 ani cazare în cameră DBL 50 € 

Supliment SGL 120 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de 

către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr
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Vila Eleni-Manesi
Staţiunea Ipsos se află la 16 km nord distanţa faţă de Corfu 

Town. Este o staţiune populată, cu viaţă de noapte agitată. 

Staţiunea se bucură și de oaze de liniște și oferă nenumarate 

posibilităţi de petrecere a timpului. Plaja deţine “Blue Flag”, cel 

mai înalt grad de distincţie acordat unei plaje pentru calitatea 

apei. Activitaţile populare în staţiune sunt windsurfing-ul și 

waterskiing-ul. În zonă se pot face croaziere pe mare pentru a 

putea admira frumuseţea împrejurimilor. 

Localizare: Vila se află în staţiunea Ipsos, la 300 metri distanţă 

faţă de plajă. Staţiunea beneficiaza de 2 km de plajă cu nisip 

şi pietricele, premiată cu steag albastru şi oferă nenumarate 

posibilităţi de petrecere a timpului, de la taverne în aer 

liber, baruri şi cluburi de noapte, la sporturi acvatice, ca 

waterskiing, banana rides, ring rides, diving.

Facilități vilă: Vila dispune de o piscină mare, ce reprezintă 

atracţia acestui aparthotel. Tot la piscină veţi găsi şezlong-uri 

şi un pool bar.

Facilități camere: Toate camerele au tv, chicinetă cu plita 

electrică, frigider, veselă, grup sanitar propriu cu duş, aer 

condiţionat (5 Euro/camera/zi).

Puncte forte
�» Acces facil către capitala insulei 

�» Staţiune recomandată tinerilor

�» Piscină olimpică

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

41 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 45% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicata pana la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

22.09, 29.09 75 € 41 € 45 € 56 €

12.05, 15.09 90 € 50 € 54 € 68 €

19.05, 26.05, 08.09 115 € 63 € 69 € 86 €

2,06 150 € 83 € 90 € 113 €

09.06, 25.08, 01.09 183 € 101 € 110 € 137 €

16.06, 23.06, 30.06 206 € 113 € 124 € 155 €

7,07 223 € 123 € 134 € 167 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08

264 € 145 € 158 € 198 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră 

DBL cu 

 pat suplimentar/ pers. 10 € 

Supliment SGL 100 € 

Un copil 5-14.99 ani 

plătește transportul. 

Posibilitate rezervare 

camere BEST DEAL - tarif 

de la 41 € 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ Locuri 
limitate

16.09, 23.09 279 € 195 € 209 € 223 €

03.06, 10.06, 09.09 355 € 249 € 266 € 284 €

17.06, 02.09 379 € 265 € 284 € 303 €

24.06, 01.07, 08.07, 15.07 399 € 279 € 299 € 319 €

22.07, 26.08 427 € 299 € 320 € 342 €

29.07, 05.08, 12.08, 19.08 456 € 319 € 342 € 365 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/  

persoană 10 € 

Supliment SGL 100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-14.99 ani plăteşte 150 euro transportul + taxe 

aeroport 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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g r e c i a  |  i n s u l a  c o r f u 

Vila Blue Lagoon Roda 
Staţiunea Roda este așezată la poalele muntelui Pantokrator, 

cel mai înalt vârf din insula Corfu, înconjurată de livezi de 

măslini și dealuri înverzite, la 45 km de Corfu Town și la 3 km 

de Acharavi. Până nu demult un sat liniștit de pescari, Roda a 

devenit o destinaţie de vacanţă preferată de familiile care vor 

sa se bucure de plaja de nisip și de apa puţin adâncă și intrare 

lină în mare.

Localizare: Vila se află în centrul staţiunii Roda, la 200 

de metri de plaja cu nisip. În apropiere se găsesc multe 

magazine, taverne, restaurante. Vila se află la aproximativ 12 

km faţă de Canal D’Amour, un important punct de atracţie al 

insulei.

Facilități vilă: Vila dispune de o piscină în aer liber, cu 

secţiune pentru copii, o terasă cu șezlong-uri și umbrele 

gratuit. Vila dispune de snack bar, loc de joacă pentru copii, 

internet wi-fi gratuit în spaţiile publice.

Facilități camere: Camerele sunt spaţioase, dotate cu aer 

condiţionat ( 5 euro/cameră/zi), TV, o chicinetă complet 

utilată, ceainic, toaster, cuptor cu microunde, frigider. În 

camere turiștii vor găsi și prosoape pentru baie. Camerele 

dispun de grup sanitar propriu.

Puncte forte
�» Situată în centrul staţiunii Roda

�» Acces facil către Canal D’Amour

�» Loc de joacă pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

50 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 50% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicata pana la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05, 29.09 99 € 50 € 64 € 74 €

15.09, 22.09 108 € 54 € 70 € 81 €

19.05, 08.09 144 € 72 € 94 € 108 €

26.05, 02.06, 09.06, 01.09 180 € 90 € 117 € 135 €

16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

235 € 118 € 153 € 176 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră 

DBL cu pat suplimentar/ 

pers. 15 € 

Supliment SGL 100 € 

Un copil 5-13.99 ani in DBL, 

plăteşte doar transportul. 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 23.09 330 € 215 € 248 € 264 €

03.06, 10.06, 09.09, 16.09 355 € 231 € 266 € 284 €

17.06, 24.06, 01.07, 02.09 379 € 246 € 284 € 303 €

08.07, 15.07, 26.08 399 € 259 € 299 € 319 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08

427 € 278 € 320 € 342 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/  

persoană 15 € 

Supliment SGL 100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-13.99 ani plătește 150 € transportul + taxe 

aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Blue Moon Apartments Acharavi
Acharavi se află pe coasta nordică a insulei Corfu, in apropiere 

de Kassiopi și Sidari, o zonă de vegetaţie luxuriantă la 40 km 

de aeroportul din Corfu. Aceasta nu este doar o staţiune, 

este principalul oraș de pe partea de nord a insulei și mulţi 

dintre localnici vizitează Acharavi în mod regulat, deoarece 

aici există un oficiu poştal, bănci, medici şi toate facilităţile de 

care vă puteti bucura într-un oraş modern.

Localizare: Aceste apartamente sunt situate în centrul 

staţiunii Acharavi, la numai 150 metri de plajă. În imediata 

apropiere se găsesc o multitudine de magazine, taverne, 

restaurante, fiind cea mai dezvoltată staţiune din partea de 

nord a insulei. 

Facilități studio: Apartamentele dispun de o mica gradina 

și de o terasa.

Facilități camere: Camerele și apartamentele dispun de 

chicinetă complet utilată, mini frigider, aer condiţionat 

(contra cost - 5 euro/ camera/ zi - se achită la faţa locului), 

grup sanitar și uscător de păr. Toate camerele dispun de 

terasă sau balcon.

Plaja: Acharavi este staţiunea cu cea mai mare plajă din 

Corfu. Cu un peisaj superb și o plajă de nisip întinsă pe 3 

kilometri, Acharavi are potenţialul de a mulţumi pe oricine.

Puncte forte
�» Situate în centrul staţiunii 

�»  Acces facil către plajă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

49 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooouououououououououTTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
/ TPL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 45% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicata pana la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05, 15.09, 22.09 89 € 49 € 53 € 62 €

19.05, 26.05, 08.09 115 € 63 € 69 € 81 €

3,06 150 € 83 € 90 € 105 €

09.06, 16.06, 25.08, 01.09 180 € 99 € 108 € 126 €

23.06, 30.06 206 € 113 € 124 € 144 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08

216 € 119 € 130 € 151 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 100 € 

Un copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; Un copil 5-14.99 

ani plăteşte transportul. 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 16.09,23.09 279 € 195 € 223 € 237 €

3,06 284 € 199 € 227 € 241 €

10.06, 17.06, 09.09 327 € 229 € 262 € 278 €

24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 
02.09

355 € 249 € 284 € 302 €

22.07, 29.07 05.08, 12.08, 
19.08, 26.08

399 € 279 € 319 € 339 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

 DBL cu pat suplimentar/  persoană la acelasi tarif cu DBL 

Supliment SGL 100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-14.99 ani plătește 150 € transportul + taxe 

aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Silver Beach ���

Roda este o staţiune de vacantă preferată de familii, așezată 

pe o câmpie, la bază dealurilor plini de măslini și înconjurată 

de dealuri înverzite și văi ale Pantokratoras, cel mai înalt vârf 

din Corfu.

Localizare: Situat în staţiunea Roda, hotelul se află la doar 

2 minute de mers de plajă și de centrul Roda unde se află 

restaurante, baruri și magazine de suveniruri . Corfu Town 

este de 37 km, iar aeroportul la aproximativ 40 km. Atracţia 

turistică, Canal D’Amour se află la 12 km de hotel.

Facilități hotel: Proprietatea este alcătuită din clădirea 

principală și anexă. Facilităţile hotelului includ o recepţie de 

24 de ore, lift, sală TV, un restaurant, terasă exterioară, biliard și 

un serviciu de spălătorie. Există o piscină cu tobogan precum 

și o piscină pentru copii , un snack bar la piscină și șezlonguri 

și umbrele de soare.

Facilități camere: 60 de camere duble dotate cu cu o baie, 

telefon, radio, balcon. AC (6€/camera/zi), internet - Wi-Fi (5€/

săptămână), frigider și seif (contra cost).

Plaja: Plaja este curată și liniștită, acoperită cu nisip fin în 

mare parte. În sezon, plajă este destul de aglomerată. Nivelul 

apei este redus și astfel locul este potrivit și pentru copii sau 

cei care nu știu să înoate.

Puncte forte
�» Posibilităţi de distracţie în staţiune 

�» Situat aproape de plajă 

�» Piscină exterioară 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

189 €
TURISTIC

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.05, 02.06, 15.09 270 € 189 € 216 € 230 €

09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09 284 € 199 € 227 € 241 €

30.06, 07.07, 25.08 349 € 244 € 279 € 297 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08

399 € 279 € 319 € 339 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră 

DBL cu pat suplimentar/ 

pers. 10 € 

Supliment SGL 220 € 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 03.06, 10.06, 16.09, 
23.09

424 € 339 € 360 € 382 €

17.06, 24.06, 09.09 443 € 354 € 377 € 399 €

01.07, 08.07, 15.07, 02.09 469 € 375 € 399 € 422 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08, 26.08

536 € 429 € 456 € 482 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/  

persoană 10 € 

Supliment SGL 220 € 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de 

către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.
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Hotel Alkyon ���

Localizare: Hotelul este situat foarte aproape plaja publică 

din Agios Georgios Pagon, la 50 m distanţă, în centrul 

staţiunii. Hotelul Alkyon este la mică distanţă de mers pe 

jos de restaurante, baruri şi supermarketuri aflate în golful 

pitoresc din Agios Georgios. Hotelul este situat la 30 km de 

oraşul Corfu, iar Aeroportul Internaţional Corfu este la 31 km.

Facilități hotel: Hotelul dispune de o piscină în aer liber, 

picină pentru copii, loc de joacă pentru copii, bar la piscină 

și snack bar. La recepţie, turiștii pot folosi seif-ul, acesta este 

gratuit. Mesele se servesc în restaurantul principal, tip bufet, 

iar pe parcursul zilei pot servi snack-uri la barul de la piscină. 

Accesul la internet-ul Wi-Fi este gratuit în zonele publice.

Facilități camere: Camerele dispun de aer condiţionat 

gratuit, telefon, frigider, balcon sau terasă, baie cu duș, 

uscător de păr, TV satelit.

Plaja: Golful Agios Georgios este cu siguranţă în topul 

plajelor din Corfu. Peisajul, nisipul fin și conditiile de care 

beneficiază turistii (dușuri, toalete, staţii de salvamari) au 

făcut ca aproape în fiecare an, plaja din Agios Georgios sa fie 

premiată cu steagul albastru. Intrarea în apă este lină. De-a 

lungul plajei există centre de închiriat șezlonguri și umbrele 

de soare ( aprox. 6 €/zi pentru 2 șezlonguri), dar și centre 

pentru activităţi nautice.

Puncte forte
�» Situat foarte aproape de plajă

�» În centrul staţiunii Agios Georgios 

Pagon

�» Wi-Fi gratuit în spaţiile publice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopti

�» All Inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopti

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

198 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicata pana la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 22.09 305 € 198 € 229 € 259 €

26.05, 15.09 355 € 231 € 266 € 302 €

02.06, 09.06, 08.09 399 € 259 € 299 € 339 €

16.06, 23.06, 01.09 429 € 279 € 322 € 365 €

30.06, 07.07, 25.08, 457 € 297 € 343 € 388 €

14,07 499 € 324 € 374 € 424 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08

529 € 344 € 397 € 450 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu 

pat suplimentar/ pers. 20 € 

Supliment SGL 300 € 

Reducere al doilea copil 2-11.99 

ani cazare 100 € 

in camera dubla cu pat 

suplimentar 

Primul copil 0-11.99ani gratuit 

cazare plateste autocarul. 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad 

– 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27,05 499 € 324 € 374 € 409 €

03.06, 16.09, 23.09 570 € 399 € 428 € 467 €

10.06, 17.06, 09.09 599 € 419 € 449 € 491 €

24.06, 01.07 642 € 449 € 482 € 526 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 
05.08, 12.08, 19, 08, 26.08 
02.09

664 € 465 € 498 € 544 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/  

persoană 20 € 

Supliment SGL 300 € 

Reducere al doilea copil 100 € 

 2-11.99 ani din DBL 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Primul copil 2-11.99 ani plătește 150 € transportul + taxe 

aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Joanna Studios Acharavi
Acharavi este staţiunea cu cea mai mare plajă din Corfu. Cu 

un peisaj superb și o plajă de nisip întinsă pe 3 km, Acharavi 

are potenţialul de a mulţumi pe oricine. Există zone unde să 

te relaxezi, există viaţă de noapte, există peisaje superbe și 

există și un aquapark. Acharavi este în topul celor mai căutate 

și apreciate staţiuni din Corfu. 

Localizare: Studio-urile sunt situate în centrul statiunii 

Acharavi, la doar 120 m de plajă, la 38 km de capitala insulei, 

Corfu Town. 

Facilități studiouri: Studiourile sunt o afacere de familie, 

înconjurate de o grădină mare, cu acces ușor spre plajă.

Facilități camere: Toate camerele dispun de chicinetă 

complet utilată, TV satelit, minibar, aer condiţionat contra 

cost - 5 euro/ camera/ zi (se achită la faţa locului), internet Wi-

Fi gratuit, baie cu duș. Camerele dispun de balcon sau terasă. 

Plajă: Acharavi are o singură plajă de nisip care se întinde pe 

3 km, fiind cea mai mare plajă din Corfu. Plaja a fost premiată 

cu steagul albastru, așa ca nu duce lipsă de facilităţi pentru 

turiști. Poti merge liniștit zeci de metri și nivelul apei nu trece 

de brâu, fiind potrivită și pentru copii. Un alt motiv pentru 

care mulţi aleg plaja din Acharavi este peisajul. De aici poţi 

sa vezi staţiunea învecinată Roda, insula Erikoussa, staţiunea 

Almyros, dar și munţii Albaniei.

Puncte forte
�» Situat aproape de plajă

�» În centrul staţiunii Acharavi

�» Wi-Fi gratuit în cameră

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Self catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopti

�» Self catering

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopti

�» Self catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

59 €
ECONOMIC 

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicata pana la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12,05 99 € 59 € 64 € 74 €

22.09, 29.09 108 € 65 € 70 € 81 €

19.05, 08.09, 15.09 144 € 86 € 94 € 108 €

26.05, 02.06,09.06, 30.05 165 € 99 € 107 € 124 €

1,09 181 € 109 € 118 € 136 €

16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

248 € 149 € 161 € 186 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră 

TPL cu extra-bed/pers. 30 € 

Supliment SGL 80 € 

Copil 0-4.99 ani are gratuit la 

cazare in camera dubla 

 Copil 5-14.99 ani achita doar 

transportul (in tripla) 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27,05 299 € 179 € 209 € 254 €

03.06, 23.09 325 € 195 € 228 € 276 €

10.06, 09.09, 16.09 355 € 213 € 249 € 302 €

17.06, 24.06, 01.07, 02.09 379 € 227 € 265 € 322 €

08.07, 15.07, 26.08 399 € 239 € 279 € 339 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08

427 € 256 € 299 € 363 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 80 € 

Reducere cazare in camera TPL cu pat suplimentar/  

persoană 30 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-14.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe 

aeroport 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Studio River Paleokastritsa
Paleokastritsa este una din cele mai renumite destinaţii din 

Corfu, fiind locaţia perfectă pentru cei ce doresc să cunoască 

partea cea mai frumoasă acestei insule grecești. Staţiunea se 

adăposteste sub pantele abrupte presărate cu livezi măslini, 

lămâi și portocali și oferă unele dintre cele mai frumoase 

peisaje marine.

Localizare: Studiourile River sunt situate de-a lungul 

drumului principal care duce spre staţiunea Paleokastritsa. 

Sunt înconjurate de vegetaţie luxuriantă verde, care oferă 

un peisaj de vis. La 800 m se află la cea mai apropiată plajă, 

Lagrota din Paleokastritsa, iar plajă Plajă Agia Triada la 1 

km. În apropierea unităţii de cazare se găsesc restaurante 

și un supermarket.

Facilități studio: Proprietatea oferă unităţi de cazare în 

sistem self-catering și dispune de gradină, parcare. În grădină 

sunt disponibile șezlonguri gratuite. Oaspeţii pot folosi 

gratuit facilităţile de grătar.

Facilități camere: Studiourile sunt dotate cu chicinetă 

utilată, minifrigider, balcon, TV, aer condiţionat (contra cost - 

5€/camera/zi), baie proprie cu duș.

Plaja: Paleokastritsa are 3 plaje cu Blue Flag, una cu nisip fîn, 

iar 2 sunt cu nisip și pietricele. Din portul local, se pot face 

plimbări în cele 6 golfuleţe din zonă.

Puncte forte
�» Situat într-o zonă liniștită 

�»  Chicinetă complet utilată 

�»  Wi-fi gratuit 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

45 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououTTTTTTTTTT rrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

25.04* - 5 nopti - Paste 150 € 90 € 105 € -

30.04* - 5 nopti - 1 Mai 120 € 72 € 84 € -

22,09 75 € 45 € 53 € 56 €

05.05, 08.09 90 € 54 € 63 € 68 €

12.05, 19.05, 15.09 115 € 69 € 81 € 86 €

26.05, 01.09 149 € 89 € 104 € 112 €

2,06 182 € 109 € 127 € 137 €

09.06, 16.06, 23.06, 25.08 206 € 124 € 144 € 155 €

30.06, 18.08 223 € 134 € 156 € 167 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08

265 € 159 € 186 € 199 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 80 € 

Reducere cazare în cameră 

DBL cu pat suplimentar/ 

persoană 10 € 

Un copil 5-13.99 plăteşte 

transportul. 

*Se plateste obligatoriu 

transportul 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, asigurare 

storno, taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad – 90 

€, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, Slatina – 100 

€, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 

€, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, 

Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 

120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

16.09, 23.09 279 € 195 € 209 237

27.05, 03.06, 10.06, 09.09 355 € 249 € 266 302

17.06, 02.09 379 € 265 € 284 322

24.06, 01.07, 08.07, 15.07 399 € 279 € 299 339

22.07, 26.08 427 € 299 € 320 363

29.07, 05.08, 12.08, 19.08 456 € 319 € 342 388

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 80 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/  

persoană 10 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-13.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe 

aeroport 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Vila Irida - Paleokastritsa
Paleokastritsa se află la 16 mile nord-vest de capitala insulei 

Corfu, Kerkyra. Staţiunea se intinde de-a lungul drumului 

de coastă care şerpuieşte de-a lungul stâncilor şi golfurilor 

retrase. Hotelul se află în cel mai pitoresc loc din Corfu, 

Paleokastritsa, cu golfuri înconjurate de dealuri împădurite și 

stânci abrupte care se scaldă în mare.

Localizare: Vila este situată într-una dintre cele mai renumite 

staţiuni din Corfu, Paleokastritsa. Zona de magazine și 

taverne este la numai 100 m distanţă.

Facilități studio-uri: Studiourile dispun de gradină, terasă, 

piscină, grătar. Vila Irida oferă servicii de self catering.

Facilități camere: Camerele dispun de grup sanitar, chicinetă 

utilată complet, frigider, aer condiţionat (contra cost, 5 euro/

camera/zi), TV.

Plaja: Vila este situată la 800 metri de plaja publică, plajă cu 

nisip și pietricele. Șezlongurile și umbreluţele, pe plajă, sunt 

contra cost - aproximativ 10 euro (2 șezlonguri și o umbrelă). 

Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.

Puncte forte
�» Situat în Paleokastritsa

�» Piscină cu șezlong-uri și umbrele

�» Vedere panoramică superbă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

25 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooououououououououuTTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicata pana la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

29.09* 39 € 25 € 29 € 32 €

25.04* - 5 nopti - Paste 150 € 98 € 45 € -

30.04* - 5 nopti - 1 Mai 120 € 78 € 25 € -

05.05.23.09 75 € 49 € 56 € 62 €

12.05, 15.09 90 € 59 € 68 € 75 €

19.05, 26.05, 08.09 115 € 75 € 86 € 95 €

2,06 150 € 98 € 113 € 125 €

09.06, 25.08, 01.09 183 € 119 € 137 € 152 €

16.06, 23.06, 30.06 206 € 134 € 155 € 171 €

7,07 223 € 145 € 167 € 185 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08

260 € 169 € 195 € 216 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 100 € 

Reducere cazare în cameră 

DBL cu pat suplimentar/ 

persoană 10 € 

 Un copil 5-13.99 plăteşte 

transportul. 

 *Supliment autocar din 

Bucuresti - Obligatoriu ! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, asigurare 

storno, taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad – 90 

€, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, Slatina – 100 

€, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 

€, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, 

Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 

120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 23. 09 260 € 195 € 208 € 221 €

03.06, 16.09 305 € 229 € 244 € 259 €

10.06, 09.09 332 € 249 € 266 € 282 €

26.06, 03.07, 08.07, 15.07, 
22.07, 29.07, 02.09

372 € 279 € 298 € 316 €

05.08, 12.08, 19.08, 26.08 425 € 299 € 319 € 339 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/  

persoană 10 € 

Supliment SGL 100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-13.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe 

aeroport 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Apartments Noufaro 
Paleokastritsa
Situată pe coasta de vest a Greciei, staţiunea Paleokastritsa 

este cea mai frumoasă zonă din insula Corfu. Legenda spune 

că aceasta ar fi fost insula mitică a fenicienilor, iar golful din 

Paleiokastritsa ar fi locul unde celebul erou Ulise a naufragiat 

și a întâlnit-o pe Nausicaa, fiica regelui fenicienilor. Trei grote 

principale înconjoară un promontoriu împădurit, formând 

numeroase plaje foarte apreciate de familiile cu copii. 

Paleokastritsa este una dintre cele mai renumite destinaţii 

turistice din insula Corfu, fiind locaţia perfectă pentru cei ce 

doresc să cunoască partea cea mai frumoasă acestei insule 

din Marea Ionică. 

Localizare: Situat în Paleokastritsa, la 22 km de Corfu Town, 

capitala insulei, la 23 km distanţă de aeroport și la 150 m 

distanţă faţă de plajă. Peisaje unice, care îţi taie respiraţia.

Facilităţi hotel: Hotelul Noufaro Paleokastritsa dispune de 

grădină şi de terasă.

Facilităţi camere: Grup sanitar propriu, chicinetă utilată 

complet, frigider, aer condiţionat (contra cost, 5 euro/ 

camera/zi), uscător de păr.

Puncte forte
�» Se află în staţiunea Paleokastritsa

�» Chicinetă utilată complet

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

45 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 45% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

25.04* - 5 nopti - Paste 150 € 83 € 83 € -

30.04* - 5 nopti - 1 Mai 120 € 66 € 66 € -

5,05 82 € 45 € 53 € 59 €

12.05, 22.09, 29.09 100 € 55 € 65 € 72 €

19,05 143 € 79 € 93 € 103 €

26.05, 15.09 162 € 89 € 105 € 117 €

02.06, 09.06 198 € 109 € 129 € 143 €

16.06, 23.06, 30.06, 
07.07,01.09, 09.09

245 € 135 € 159 € 176 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

289 € 159 € 188 € 208 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră 

DBL cu pat suplimentar/ 

pers. 10 € 

Supliment SGL 80 € 

Un copil 5-13.99 ani 

plăteşte transportul. 

*Supliment autocar din 

Bucuresti - Obligatoriu ! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27,05 284 € 199 € 227 € 244 €

3,06 299 € 209 € 239 € 255 €

10.06, 23.09 335 € 235 € 268 € 288 €

17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 
15.07, 22.07, 02.09, 09.09

379 € 265 € 303 € 326 €

29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 
26.08

399 € 279 € 319 € 343 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/  

persoană 10 € 

Supliment SGL 80 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-13.99 ani plătește 150 € transportul + taxe 

aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Vila Filoxenia - Paleokastritsa
Localizare: Vila este situată în Paleokastritsa, la 25 km de 

aeroport. Cele șase plaje din apropiere sunt premiate cu 

steagul albastru și sunt înconjurate de păduri de măslini. 

Turiștii pot explora pădurile sau pot savura atmosfera 

relaxanta de la tavernele învecinate. De asemenea, pot 

inchiria bărci sau canoe pentru a explora stâncile și pesterile 

din zonă.

Facilități vilă: Vila a fost construită în 1986, cu renovări făcute 

de-a lungul timpului, ultima renovare fiind făcută în 2012. 

Aceasta dispune de o piscină în aer liber cu secţiune pentru 

copii, o terasă însorită, cu șezlonguri și umbrele gratuit și un 

bar lângă piscină. Barul oferă muzică și acces la internet și 

servește gustări, înghetata, băuturi racoritoareși cocktail-uri. 

La acestea se adaugă parcare gratuită și internet wireless 

(contra cost).

Facilități camere: Apartamentele spaţioase sunt dotate cu 

aer condiţionat (contra cost, 5 euro/zi), o chicinetă complet 

utilată (inclusiv filtru de cafea și frigider), balcon cu vedere la 

piscină sau la gradină, baie dotată cu uscator de păr, TV.

Puncte forte
�» Situat în Paleokastritsa

�» Piscină amenajată cu șezlonguri și 

umbrele

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

��

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

19 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 45% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

29.09* 31 € 19 € 22 € 26 €

25.04* - 5 nopti - Paste 150 € 83 € 98 € -

30.04* - 5 nopti - 1 Mai 120 € 66 € 78 € -

5,05 65 € 36 € 42 € 49 €

12.05, 22.09 99 € 54 € 64 € 74 €

19.05, 08.09, 15.09 132 € 73 € 86 € 99 €

26,05 165 € 91 € 107 € 124 €

02.06, 02.09 199 € 109 € 129 € 149 €

09.06, 25.08 215 € 118 € 140 € 161 €

16.06, 23.06, 30.06, 07.07 240 € 132 € 156 € 180 €

14.07, 21.07, 29.07, 04.08, 
11.08, 18.08

264 € 145 € 172 € 198 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 115 € 

Reducere camera Dbl cu 

pat suplimentar/pers. 10€ 

Un copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; Un copil 5-13.99 

ani plăteşte transportul. 

*Supliment autocar - 

Obligatoriu! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (20 euro/persoană), 

asigurare medicală de călătorie, asigurare 

storno, taxele de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale, taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad – 90 

€, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, Slatina – 100 

€, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 

€, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, 

Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 

120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 16.09, 23.09 279 € 195 € 209 € 237 €

03.06, 10.06, 09.09 355 € 249 € 266 € 302 €

17.06, 24.06, 01.07, 02.09 379 € 265 € 284 € 322 €

08.07, 15.07, 22.07, 26.08 399 € 279 € 299 € 339 €

28.07, 05.08, 12.08, 19.08 427 € 299 € 320 € 363 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 115 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/  

persoană 10 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-13.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe 

aeroport 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Grecotel Corfu Imperial �����

Localizare: Hotelul Grecotel Corfu Imperial 5* este un hotel 

de lux situat pe malul mării, în zona Kommeno, pe coasta de 

est a insulei, pe peninsula sa privată. 

Facilități hotel: Restaurant, bar, recepţie, grădină, seif, 

cameră de bagaje, teren de tenis, saună, SPA, sală de fitness, 

masaj, scufundări, snorkelling, piscină, piscină interioară, 

room service, săli de conferinţă și petreceri, babysitting, 

servicii pentru copii, salon de frumuseţe, facilităţi de sporturi 

nautice, transfer aeroport (contra-cost), internet Wi-Fi gratuit, 

parcare privată gratuită. 

Facilități camere: Camerele sunt foarte variante, camerele 

din clădirea principală au vedere la mare. Bungalow-rile 

au acces direct la plajă. Apartamentele de lux au băile de 

marmură cu Jacuzzi. Vilele Dream sunt înconjurate de grădini, 

și au fiecare propria piscină, două dormitoare și o terasă 

comună. Toate camerele au pardoselile parchetate elegant, 

au vedere la mare sau la grădină, au baie,  TV satelit, mini-bar, 

seif și un uscător de păr. Camerele au balcoane sau terase și 

aer condiţionat.

Puncte forte
�» Plaje private

�» Acces facil către capitala insulei

�» Piscină interioară

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

1030 €
DELUXE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în DBL 
DeLuxe SV cu REDUCERE 
15% aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL DeLuxe SV cu 
REDUCERE 10% aplicată 
până la 31.03

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

27,05 1.223 € 1.030 € 1.076 € 1.173 €

03.06, 23.09 1.283 € 1.081 € 1.131 € 1.233 €

10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 
08.07, 02.09,09.09, 16.09

1.651 € 1.394 € 1.463 € 1.601 €

15.07, 26.08 1.700 € 1.435 € 1.507 € 1.650 €

22,07 1.993 € 1.695 € 1.770 € 1.943 €

29.07, 19.08 2.018 € 1.710 € 1.793 € 1.968 €

05.08, 12.08 2.169 € 1.834 € 1.929 € 2.119 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Grecotel Eva Palace Luxury Resort �����

Localizare: Hotelul se află în staţiunea Kommeno, la 10 km 

de Corfu Town, la doar 150 de metri de plajele cu nisip, este 

un hotel ecologic, cu o locaţie retrasă între staţiunile Dassia 

şi Gouvia. Mai jos de hotel se află golful idilic cu pietriș, iar pe 

plajă sunt câteva zone cu terase și copaci umbroși. Hotelul 

oferă servicii excelente într-o locaţie liniștită, înconjurat de 

grădini exotice și măslini.

Facilități hotel: Hotelul dispune de o plajă privată cu 

șezlonguri și umbreluţe gratuite şi o piscină impresionantă 

cu bar. Centrul SPA oferă camere de masaj, saună şi o sală 

de fitness. Sunt puse la dispoziţie o gamă largă de sporturi 

nautice pe plaja complexului vecin, Grecotel Corfu Imperial. 

Hotelul are, de asemenea, o gamă largă de opţiuni de 

servit masa, inclusiv un restaurant tip bufet cu preparate 

din bucătăria internaţională, restaurantul-bar de la piscină 

şi Il Melograno, restaurant cu preparate din bucătăria 

mediteraneană. Hotelul oferă oaspetilor săi piscine, bazine de 

înot, lounge, terasă, restaurant cu zonă pentru nefumători, 

bar pe plajă, loc de joacă pentru copii, librărie,programe de 

divertisment, servicii medicale, room service,internet Wi-Fi, 

sală de conferinţe, schimb valutar, babysitting (la cerere, 

contra cost), parcare gratuita.

Facilități camere: Camerele elegante au vedere la mare sau 

grădină şi sunt prevăzute cu elemente romantice precum pat 

cu baldachin şi baie cu pereţi din sticlă. Toate sunt dotate cu 

aer condiţionat (gratuit), TV cu canale prin cablu şi prin satelit, 

seif, telefon. Halatele de baie sunt gratuite.

Puncte forte
�» Acces facil către capitala insulei

�» Centru SPA

�» Plajă privată

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

950 €
DELUXE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în Panoramic 
DBL SV

EARLY BOOKING Loc în Panoramic 
DBL SV cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 28.02

OFERTA 
SPECIALA                          
Locuri limitate

27,05 1.129 € 950 € 1.079 €

03.06, 23.09 1.174 € 988 € 1.124 €

10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 02.09, 
09.09, 16.09

1.439 € 1.213 € 1.389 €

15.07, 26.08 1.487 € 1.256 € 1.437 €

22,07 1.777 € 1.501 € 1.727 €

29.07, 19.08 1.791 € 1.512 € 1.741 €

05.08, 12.08 1.872 € 1.581 € 1.822 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.
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Hotel Louis Corcyra Beach ����

Gouvia se afla la 9 km nord de Corfu Town și este o staţiune 

animată, plină de energie și stil. Nu trebuie decât sa te plimbi 

de-a lungul portului și să-ţi arunci ochii asupra yacht-urilor 

luxoase pentru a-ţi da seama că ești în compania celor 

bogaţi și faimoși. Gouvia este o staţiune turistică pe deplin 

dezvoltată, care vizează tinerii sau pe cei care iși doresc zile 

de relaxare pe plajă, distracţie şi nopţi de neuitat într-unul din 

numeroasele restaurante, baruri și cluburi de noapte.

Localizare: Acest hotel fermecator este situat în centrul 

statiunii Gouvia, pe plajă, la doar 8 km de capitala insulei.

Facilități hotel: Hotelul dipune de 4 restaurante, de o 

tavernă, 5 baruri, Jacuzzi în aer liber, magazine, internet 

Wi-Fi gratuit în spaţiile publice, schimb valutar, magazin de 

suveniruri, cameră de bagaje, TV lounge, curăţătorie (contra 

cost), parcare gratuită, sală de conferinte. Hotelul dispune 

de piscină exterioară, lagună artificială, serviciu rent-a-car, 

internet-café (contra cost). Cei mici se pot bucura de multe 

activităţi în locul de joacă special amenajat pentru ei, piscină, 

mini-club, bonă (la cerere - contra cost).

Facilități camere: Camerele dispun de LED TV satelit, 

minifrigider, aer condiţionat (gratuit), telefon, baie proprie, 

uscător de păr, seif (contra cost - se achită la faţa locului). 

Camerele dispun de balcon sau terasă.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Acces facil către capitala insulei

�» Wi-Fi gratuit în spaţiile publice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

744 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
MV

EARLY BOOKING 
Loc în DBL MV cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 28.02

OFERTA 
SPECIALA                          
Locuri limitate

23,09 853 € 744 € 803 €

27.05, 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 26.08, 
02.09, 09.09, 16.09

978 € 857 € 928 €

15.07, 22.07, 29.07, 29.07, 05.08, 12.08 1.205 € 1.062 € 1.155 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

 Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Primasol Louis Ionian Sun ����

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Ayios Ioannis, la 

numai 20 m de plajă, plajă la care se ajunge printr-un tunel 

subteran, la 3 km de staţiunea Benitses și la 15 km de Corfu 

Town şi de Aeroportul Internaţional din Corfu.

Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie 24/24, un 

restaurant principal, meniuri speciale pentru copii, 2 piscine 

pentru adulţi, piscină pentru copii, 1 mic aquapark cu 2 

tobogane, loc de joacă pentru copii, miniclub, babysitting 

(la cerere, contra cost), tenis de masă, billiard, darts, minigolf, 

baschet, volei, aerobic, tir cu arcul, mini market şi magazin 

de suveniruri, doctor la cerere, serviciu rent-a-car, sală de 

internet (contra cost), internet Wi-Fi gratuit în spaţiile publice, 

sală TV, curăţătorie, sală de conferinţe, posibilitate de service 

a micului dejun in cameră (contra cost). Hotelul organizează 

și seri tematice de 5 ori/ săptămână.

Facilități camere: Hotelul are un numar total de 221 de 

camere ce sunt dotate cu TV-satelit, telefon, seif (contra cost), 

radio, internet Wi-Fi gratuit, baie proprie cu uscător de păr, 

balcon sau terasă, aer condiţionat (gratuit).

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Acces facil către capitala insulei

�» Wi-Fi gratuit în cameră

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

529 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD  
Loc în 
DBL SV

EARLY BOOKING 
Loc în DBL SV cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 28.02

OFERTA SPECIALA                          
Locuri limitate

23,09 613 € 529 € 563 €

16,09 775 € 674 € 725 €

27.05, 03.06, 10.06, 17.06 817 € 712 € 767 €

24,06 884 € 773 € 834 €

01.07, 08.07, 26.08, 02.09 895 € 783 € 845 €

15,07 980 € 860 € 930 €

22.07, 29.07, 29.07, 05.08, 12.08 1.045 € 917 € 995 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

 Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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DE LA 19 €

Parga este o mică, dar superbă localitate port, cu puternic accent turistic, fiind 

poate orășelul cu cei mai multi turiști de pe malul Mării Ionice. 

Cu o istorie bogată și plină de evenimente, această destinație impresionează prin 

plajele superbe atinse de marea de smarald, golfurile liniștite și străzile romantice. 

Amplasate în formă de amfiteatru, toate clădirile sunt parcă aranjate una sub alta, 

iar micile hoteluri și vile sunt întrepătrunse armonios printre casele vesel colorate cu 

vedere la portul plin de taverne și baruri cu muzică specifică grecească. 

Parga
„Insula” paradis de pe continent 

Valtos 
Beach

Castel

Gr.Lambraki

Port

Insula
Panagias

Krioneri 
Beach

Piso 
Krioneri 

Beach
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Hotel Apartments Elena
Localizare: Complexul Elena Apartments este situat de-a 

lungul drumului principal din Anthoussa Village, la 15 

minute de mers pe jos de plaja Valtos și la 20 minute de 

mers pe jos de centrul orașului Parga. Studiourile au fost 

construite în anul 2004 și ultima renovare a fost făcută în 

2013.

Facilități vilă: Turiștii se vor bucura de două piscine 

înconjurate de o terasă, bar la piscină, Wi-Fi gratuit în 

zonele publice, camere de familie, parcare privată gratuită. 

Umbrelele și sezlongurile sunt oferite gratuit. 

Facilități camere: Cu un design modern și elegant, hotelul 

dispune de 47 camere de lux și 4 mansarde într-un complex 

de 4 clădiri. Ele beneficiază de seif și aer condiţionat gratuit, 

TV, balcon. Camerele au vedere la piscină și la munte, ele au 

suficient spaţiu pentru a găzdui 2-3 persoane și au 2 paturi 

de o persoană, camera de zi și bucătărie.

Puncte forte
�» Internet wi-fi gratuit în spaţiile publice

�» Situat într-o zonă liniștită

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

59 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuououTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05, 12.05 99 € 59 € 69 € 79 €

19.05, 22.09 131 € 79 € 92 € 105 €

26.05, 02.06, 08.09, 15.09 165 € 99 € 116 € 132 €

9,06 199 € 119 € 139 € 159 €

16.06, 23.06, 01.09 249 € 149 € 174 € 199 €

30.06, 07.07 299 € 179 € 209 € 239 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

324 € 194 € 227 € 259 €

 Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare TPL în 

studio/ persoană 20 €

Supliment SGL 140€

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-15.99 ani 

plătește transportul;

Reducerile și suplimentele 

se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

 asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 
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Vila Billis
Billis reprezintă un complex de apartamente condus de 

oameni ospitalieri, fiind o afacere de familie. Oaspeţii se vor 

simţi relaxaţi și bineveniţi chiar din prima zi a șederii lor aici.

Localizare: Vila Billis se află foarte aproape de centrul 

staţiunii, la numai 6 minute de mers pe jos. Aeroportul din 

Preveza, Aktion este la 65 km distanţă.

Facilități hotel: Vila a fost construită în anul 2000, înt-un stil 

tradiţional grecesc. Vila Billis dispune de locuri de parcare, iar 

în apropriere, turiștii se pot aproviziona cu alimente din piaţa 

locală sau se pot îndulci cu prăjituri de la patiseria/cofetaria 

din zonă.

Facilități camere: Studiourile sunt luminoase și mobilate 

simplu, cu 2 sau 3 paturi, iar printre facilităţi se regăsesc: aer 

condiţionat (gratuit), TV, balcoane spaţioase, baie proprie, 

uscător de păr, chicinetă (cu frigider, două plite, aparat de 

cafea și ustensile pentru gătit).

Puncte forte
�» Internet Wi-fi gratuit

�» Piscină exterioară

�» Situat într-o zonă linistită

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopti

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

19 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

5,05 32 € 19 € 22 € 22 €

12.05, 22.09 65 € 39 € 46 € 46 €

19.05, 15.09 99 € 59 € 69 € 69 €

26.05, 08.09 115 € 69 € 81 € 81 €

2,06 149 € 89 € 104 € 104 €

9,06 165 € 99 € 116 € 116 €

16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 
01.09

199 € 119 € 139 € 139 €

25,08 229 € 137 € 160 € 160 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08

265 € 159 € 186 € 186 €

 Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare al 3-lea 

adult în studio/ fiecare 

persoană 15€

Supliment SGL 90 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-15.99 ani plătește 

transportul;

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

 asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 
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DE LA 48 €

Lefkada 
O insula plină de magie, mister și locuri de o frumuseţe 

deosebită. Despre Lefkada se spune ca deţine cele mai frumoase 

plaje din Grecia.

Lefkada este o insulă grecească din Marea Ionică, situată 

pe coasta de vest a Greciei și legată de continent printr-un 

drum pietruit lung și un pod plutitor. Insula are un climat tipic 

mediteranean – cu veri calde și ierni reci, mai ales în munți, motiv 

pentru care insula este populată cu turiști, cel mai adesea în 

timpul lunilor de vară și în prima parte din toamnă. Una dintre 

cele mai apreciate și cunoscute plaje din Lefkada este Porto 

Katsiki, situată pe coasta de vest a insulei. 

Aj. Nikitas

Lefkada

Kariotes
Ligia

Nidri

Vasiliki
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ZIUA 1 - Către Grecia…
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora și locul 
stabilite în diagrama de plecări. Plecare 
spre Insula Lefkada pe traseul România - 
Sofia – Promahonas – Ioannina – Preveza 
– Lefkada. Pe timpul nopţii, se va traversa 
Bulgaria.

ZIUA 2 - Insula Lefkada
În cursul diminetii, intram pe teritoriul 
Greciei, traversand pe rand mai multe 
provincii: Macedonia a carei capitala este 
Salonicul, Tessalia strabatuta de inaltimile 
Muntelui Olimp și Grecia Centrala, ale carei 
inaltimi sunt dominate de Muntii Pindului. 
Cazare la hotelul ales.

ZIUA 3– 8 Vă propunem să participati la 
următoarele excursii optionale:

ZIUA 9 - Către Romania…
În cursul dupa-amiezii, ne indreptam 
către portul Preveza pentru a traversa pe 
continent. Continuam drumul spre tara pe 
traseul Preveza – Ioannina – Promahonas – 
Kulata – Sofia – Romania.
 
ZIUA 10 - Din nou acasa!!!
Sosim în Romania în cursul diminetii 
în functie de conditiile de trafic și de 
formalitatile vamale.

���������	� ���
���	��	���������
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Hotel Grand Theoni ����

Situată într-un golf larg pe coastă de sud a Lefkadei, staţiunea 

Vassiliki este destul de liniștită la începutul și la sfârșitul 

sezonului de vară, dar aglomerată în lunile iulie și august, 

fiind recunoscută ca una din capitalele de windsurfing din 

Europa. 

Localizare: Hotelul este localizat în centrul staţiunii. Lefkas 

se află la 50 km de hotel, Nidri la 21 km și satul Sivota la 9 km. 

Hotelul este la 300m de plaja din Vasiliki și la 50 m de punctul 

de plecare a taximetrelor marine spre plaja Agiofili.

Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, restaurant, bar, 

minimarket, parcare, cameră pentru bagaje, acces gratuit 

la internet WIFI, închiriere laptop, room service, salon de 

înfrumuseţare. Clienţii se pot bucură de salon de spa, jacuzzi, 

sală de fitness, hammam, sporturi nautice. Hotelul are plajă 

privată, amenajată cu umbrele și șezlonguri gratuite. 

Facilități camere: Camerele au aer condiţionat (gratuit), 

telefon, acces gratuit la internet Wi-Fi, balcon sau terasă, baie 

cu dus, uscător de păr, minifrigider, TV satelit, muzică, seif, 

prosoape pentru plajă.

Plaja: Plaja din Vasiliki este una dintre cele mai bune plaje de 

windsurfing din lume. Apa este limpede și plajă este formată 

din nisip și pietriș mărunt, iar peisajul montan o incadrează 

minunat.

Puncte forte
�» Aproape de plajă 

�» În centrul staţiunii Vasiliki

�» Wi-Fi gratuit 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

248 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05 382 € 248 € 287 € 317 €

19.05 432 € 281 € 324 € 359 €

26.05, 02.06, 15.09, 22.09 448 € 291 € 336 € 372 €

09.06, 16.06, 23.06, 08.09 498 € 324 € 374 € 413 €

30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09

599 € 389 € 449 € 497 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment Mic dejun 50 € 

/ pax / sejur 

Supliment Demipensiune 

120 €/ pax / sejur 

Supliment SGL 250 € 

Copil 0-3.99 ani gratuit 

Reducerile și suplimentele 

se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06, 16.09, 23.09 499 € 374 € 399 € 424 €

10.06, 09.09 532 € 399 € 426 € 452 €

17.06, 24.05 599 € 449 € 479 € 509 €

01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 
29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 
26.08, 02.09

624 € 468 € 499 € 530 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 250 € 

Supliment de Mic dejun50 €/pers/sejur 

Supliment de Demipensiune 120 €/pers/sejur 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil 2-3.99 plateste 150 € transportul + taxe 

aeroport . 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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g r e c i a  |  i n s u l a  l e f k a d a

Hotel Aliki ����

Nikiana este o micuţă staţiune pitorească, situată pe coastă 

de est a insulei Lefkada, la 10 km sud de capitala insulei și 

la doar 6 km de renumita staţiune Nidri. Hotelul Aliki este 

construit la 49 m deasupra nivelului mării, având o panoramă 

superbă asupra mării Ionice și insulelor mici și înverzite 

apropiată de Lefkada, precum Scorpios și Meganissi. Hotelul 

oferă o oază de liniște și relaxare pentru turiștii săi.

Localizare: Hotelul este localizat la 4 km de staţiunea 

cosmopolită Nidri, la 10 km de capitala insulei –Lefkas și la 

1,5 km de Nikiana. Plaja cu pietricele din Nikiana se află la 

aproximativ 800 m depărtare de hotel.

Facilități hotel: Hotelul dispune de grădină, aer condiţionat, 

internet Wi-Fi gratuit în spaţiile publice, sală de mic dejun, 

bar, parcare, exchange, seif, serviciu de trezire, rent a car și 

parcare. Hotelul pune la dispoziţia turiștilor recepţie, bar-

restaurant, piscină și terasă la ultimul nivel al hotelului. În 

hotel există lift pentru accesul mai ușor către cele 4 etaje ale 

hotelului și rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi.

Facilități camere: Hotelul dispune de 22 de camere duble 

dotate cu aer condiţionat (gratuit), TV, telefon, wi-fi(gratuit), 

minibar, baie proprie cu duș, uscător de păr, balcon. 

Puncte forte
�» Internet Wi-Fi gratuit 

�» Acces facil către capitala insulei

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

119 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

5.05 170 € 119 € 128 € 136 €

12.05, 19.05 199 € 139 € 149 € 159 €

26.05, 02.06 270 € 189 € 203 € 216 €

15.09, 22.09 284 € 189 € 213 € 227 €

09.06, 16.06 355 € 249 € 266 € 284 €

23.06, 08.09 399 € 279 € 299 € 219 €

30.06, 07.07 427 € 299 € 320 € 342 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

455 € 319 € 341 € 364 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 230 € 

Reducere cazare în cameră 

DBL cu pat suplimentar/

fiecare persoană 5 € 

Un copil 5-12.99 plăteste doar 

transportul. 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad – 

90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, Prede-

al, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, 

Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, 

Craiova, Balș – 105 €, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Constanţa, Baia Mare, 

Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, Cluj Napoca, 

Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 120 €, 

Suceava – 125 €. 

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

3.06, 23.09 420 € 315 € 336 € 353 €

10.06,17.06 , 09.0916.09 479 € 359 € 383 € 402 €

24.06, 02.09 532 € 399 € 426 € 447 €

08.07, 26.08 565 € 424 € 452 € 475 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 
12.08, 19.08

580 € 435 € 464 € 487 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 230 € 

Un copil 2-11.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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g r e c i a  |  i n s u l a  l e f k a d a

Hotel Tesoro ����

Hotelul Tesoro este locul ideal pentru a uita de agitaţia 

marilor orașe, de zgomot și poluare. Tesoro Hotel combină 

liniștea, natura, peisajul fantastic, luxul și bunul gust, astfel 

încât să ofere un sejur memorabil.

Localizare: Hotelul Tesoro se găsește în staţiunea Nikiana, 

la numai 15 km distanţă de capitala insulei Lefkas și la numai 

12 km distanţă de Nidri, cea mai mare și cea mai dezvoltată 

staţiune a Insulei Lefkada.

Facilități hotel: Tesoro Hotel pune la dispoziţia oaspeţilor 

săi o varietate de servicii personalizate, precum check-în/

check-out expres, birou pentru închirieri de autovehicule 

și spălătorie. De asemenea, hotelul dispune de seif, piscină 

exterioară, cafenea, magazie pentru bagaje și parcare pentru 

oaspeţi. Restaurantul din incinta hotelului este o opţiune 

ideală pentru cei care doresc să ia masa la hotel.

Facilități camere: Complexul hotelier este format din 6 

clădiri tip bungalow, având în total 33 de camere. Clădirile 

sunt construite în jurul piscinei principale, având balcon sau 

terasă. Toate camerele dispun de: aer condiţionat (gratuit), 

LCD-TV, internet wi-fi (gratuit), minibar, uscător de păr, seif, 

baie cu cadă și duș.

Puncte forte
�» Locaţie liniștită

�» Arhitectură modernă

�» Internet wi-fi gratuit

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

199 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05, 12.05, 22.09 284 € 199 € 213 € 227 €

19.05, 26.05 15.09 355 € 249 € 266 € 284 €

02.06, 08.09 399 € 279 € 299 € 319 €

9.06 425 € 298 € 319 € 340 €

16.06, 23.06, 01.09 465 € 326 € 349 € 372 €

30.06, 07.07,25.08 499 € 349 € 374 € 399 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08

569 € 398 € 427 € 455 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 270 € 

Reducere cazare în cameră 

TPL cu pat suplimentar/

fiecare persoană 25 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-12.99 plăteste 

doar transportul Reducerile 

și suplimentele se calculează 

din tariful standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06, 10.06, 02.09, 09.09, 
16.09, 23.09

549 € 439 € 467 € 494 €

17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 
15.07, 26.08

624 € 499 € 530 € 562 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08

665 € 532 € 565 € 599 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera TPL cu pat suplimentar /fiecare persoana 25 € 

Supliment SGL 270 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-12.99 ani plătesc fiecare 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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g r e c i a  |  i n s u l a  l e f k a d a

Hotel Pegasos ���

Nikiana este o micuţă staţiune pitorească, situată pe coasta 

de est a insulei Lefkada, la 10 km sud de capitala insulei și 

la doar 5 km de renumita staţiune Nidri. Staţiunea Nikiana 

s-a dezvoltat în ultimii ani, dintr-o localitate necunoscută 

impunându-se ca o destinaţie turistică estivală atractivă, 

oferind o gamă diversificată de locuri de cazare, taverne, 

cafenele și baruri. Plajele cu peisaje spectaculoase, cadrul 

natural deosebit de pe superba coastă a Mării Ionice 

întregesc o ofertă tentantă de vacanţă cu soare, apă și 

miscare în aer liber.

Localizare: Hotelul este amplasat într-un cadru înverzit, 

foarte aproape de plaja Limni, la o distanţă de numai 70 m.

Facilități hotel: Hotelul dispune de un restaurant tradiţional 

unde se serveste micul dejun și cina in regim bufet. Barul 

serveşte băuturi, cafea şi îngheţată (contra cost). La receptia 

hotelului este disponibil seiful (contra cost).

Facilități camere: Toate camerele hotelului sunt mobilate 

elegant și sunt dotate cu aer condiţionat (contra cost – aprox 

7 euro/ camera/ zi), televizor, internet Wi-Fi (gratuit), frigider, 

telefon, baie cu duș și un uscător de păr. Camerele dispun 

de balcon sau terasă, de unde puteţi admira priveliştile Mării 

Ionice.

Puncte forte
�» Situat aproape de plajă

�» În centrul staţiunii Nikiana

�» Wi-Fi gratuit în cameră

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopti

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopti

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

95 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ Locuri 
limitate

5.05 135 € 95 € 101 € 108 €

12.05, 19.05, 22.09 199 € 139 € 149 € 159 €

26.05, 02.06, 15.09 284 € 199 € 213 € 227 €

09.06, 16.06, 26.06 355 € 249 € 266 € 284 €

30.06, 08.09 399 € 279 € 299 € 319 €

07.07,14.07, 25.08, 01.09 427 € 299 € 320 € 342 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08

464 € 325 € 348 € 371 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 230 € 

Reducere cazare în cameră 

TPL cu pat suplimentar/

fiecare persoană 30 € 

Un copil 5-11.99 plăteste 

doar transportul 

Reducerile și suplimentele 

se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad – 

90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, Prede-

al, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, 

Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, 

Craiova, Balș – 105 €, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Constanţa, Baia Mare, 

Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, Cluj Napoca, 

Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 120 €, 

Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

3.06 419 € 335 € 356 € 377 €

10.06, 09.09, 09.09, 16.09, 
23.09

499 € 399 € 424 € 449 €

24.06, 01.07, 08.07, 02.09 531 € 425 € 451 € 479 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 
12.08, 19.08, 26.08

582 € 466 € 495 € 524 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera TPL cu pat suplimentar /fiecare persoana 30 € 

Supliment SGL 210 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-11.99 ani plătesc fiecare 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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g r e c i a  |  i n s u l a  l e f k a d a

Anastasia Village
Localizare: Anastasia Village este situat în staţiunea Nikiana, 

cunoscută pentru iubitorii de sporturi nautice. Capitala 

insulei se află la 9 km, în timp ce Nydri, la doar 3 km.

Plaja: Anastasia Village este localizata pe un promontoriu, 

la 800 m de plaja publica, cu nisip și pietricele. Șezlongurile 

și umbreluţele sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 

șezlonguri și o umbrelă)

Facilităţi hotel: Hotelul dispune de recepţie non-stop, seif 

la recepţie - gratuit, transfer la/de la aeroport contra cost, 

camere pentru familii şi aer condiţionat (7 euro/cam. / zi). 

Turiştii beneficiază şi de un snack bar şi un bar la piscină 

exterioară, o grădina, terasă şi un loc pentru grătar. Internetul 

wireless este disponibil în tot cuprinsul hotelului şi este 

gratuit. Parcarea este privată şi gratuită, nefiind nevoie de 

rezervare.

Facilităţi camere: Complexul este compus din 4 clădiri din 

piatră construite în amfiteatru, în jurul piscinei cu o suprafaţă 

de 100 m² şi piscinei pentru copii. Fiecare clădire are două 

studiouri la parter (cu o capacitate de 2-3 persoane) şi un 

apartament la cele două etaje superioare.

Facilități pentru copii: Apartamentele dispun de piscină cu 

secţiune pentru copii.

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Camere recent renovate

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

69 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououououTTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05, 12.05 99 € 69 € 79 € 84 €

19.05, 26.05, 15.09, 22.09 150 € 105 € 120 € 128 €

02.06, 09.06, 08.09 199 € 139 € 159 € 169 €

16.06, 23.06, 30.06, , 284 € 199 € 227 € 241 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08

327 € 229 € 262 € 278 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 125 € 

Un copil 0-4.99 ani 

GRATUIT; Un copil 

5-11.99 ani plătește 

transportul; 

Reducerile și 

suplimentele se 

calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 16% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06, 16.09, 23.09 229 € 239 € 251 € 266 €

10.06, 09.09 349 € 279 € 293 € 311 €

17.06 369 € 295 € 310 € 328 €

02.09 399 € 319 € 355 € 355 €

24.06, 01.07, 26.08 346 349 € 366 € 388 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 
05.08, 12.08, 19.08

448 € 358 € 376 € 399 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 125 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-11.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Ionian Melody Studio
Nikiana este o micuţă staţiune pitorească, pe coasta de est a 

insulei Lefkada, cu o frumoasă plajă de nisip, ce în ultimii ani 

a devenit o destinaţie turistică atractivă, oferind o gamă largă 

de unităţi de cazare, taverne, cafenele, baruri, magazine și 

supermarketuri.  Toate evenimentele din Nikiana sunt legate 

de un mic port și un mic golf, care este situat la nord de plajă. 

Localizare: Complexul Ionian Melody Studios este situat în 

zona Nikiana, la 250 m de plajă, la 12 km de capitala insulei, 

Lefkas Town și la 4 km de cunoscuta staţiune Nidri. Pentru cei 

care doresc să viziteze Nikiana, o staţie de autobuz se află la 

150 de m de hotel. 

Facilități hotel: Complexul dispune de: recepţie, grădină, 

terasă, parcare (locuri limitate), telefon, seif, cameră de 

bagaje, servicii de închirieri auto și biciclete.

Facilități camere: Complexul Ionian Melody Studios 

oferă cazare în studiouri. Acestea sunt recent renovate 

și majoritatea oferă imagini spectaculoase către Marea 

Ionică. Fiecare studio poate găzdui până la 3 persoane și 

oferă urmatoarele facilităţi: o chicinetă complet utilată, aer 

condiţionat (contra cost – 5 euro/camera/zi – se achită la faţa 

locului), TV, frigider, internet Wi-Fi gratuit, balcon sau terasă 

cu o vedere superbă la mare sau la gradină, baie cu duș.

Puncte forte
�» Acces facil către Nidri

�» În centrul staţiunii Nikiana

�» Wi-Fi gratuit în cameră

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopti

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopti

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

64 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuououTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05, 99 € 64 € 79 € 84 €

12.05, 19.05 164 € 10 € 131 € 139 €

26.05, 02.06, 15.09, 22.09 198 € 129 € 158 € 168 €

09.06, 16.06, 23.06, 30.06, 
01.09, 08.09

235 € 153 € 188 € 200 €

07.07, 14.07, 25.08 270 € 176 € 216 € 230 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08

299 € 194 € 239 € 254 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 125 € 

Reducere cazare în cameră 

TPL cu pat suplimentar/

fiecare persoană 30 € 

Un copil 5-11.99 ani 

plăteste doar transportul. 

Reducerile și suplimentele 

se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad – 

90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, Prede-

al, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, 

Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, 

Craiova, Balș – 105 €, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Constanţa, Baia Mare, 

Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, Cluj Napoca, 

Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 120 €, 

Suceava – 125 €. 

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 16% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06, 16.09, 23.09 299 € 239 € 251 € 266 €

10.06, 09.09 349 € 279 € 293 € 311 €

17.06 369 € 295 € 310 € 328 €

24.06, 02.09 399 € 319 € 335 € 355 €

01.07, 08.07, 15.07 436 € 349 € 366 € 388 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08, 26.08

448 € 358 € 376 € 399 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera TPL cu pat suplimentar /fiecare persoana 30 € 

Supliment SGL 125 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-11.99 ani plătesc fiecare 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Agios Nikitas
Micuţul și pitorescul sat pescaresc Agios Nikitas este situat 

la circa 12 km vest de capitala Lekfada, dispune de plaje 

mici de nisip, taverne tradiţionale grecești servind mâncăruri 

delicioase de pește. Agios Nikitas este un superb hotel 

tradiţional, cu accente de alb şi albastru, o terasă cu o 

privelişte uimitoare, într-o locaţie renumită pentru cele mai 

frumoase peisaje din insula Lefkada.

Localizare: Hotelul Agios Nikitas este situat la 150 de metri 

de plaja Agios Nikitas, la 2 km de plaja Kathisma și la 12 

kilometri de capitala insulei, orașul Lefkada. Supermarketul și 

staţia de autobuz se află la 100 m distanţă faţă de hotel.

Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor 

un snackbar în curtea interioară, un lounge, serviciu de 

curăţătorie, serviciu de închiriere maşini, Wi- fi gratuit. 

Șezlong-urile și umbreluţele sunt contra cost – aproximativ 

12 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă există bar, acesta 

fiind contra cost.

Facilităţi camere: Camerele dispun de uscător de par, 

televizor, telefon, frigider, aer condiţionat (contra cost, 7 euro/

camera/zi), internet wi-fi (gratuit), baie complet utilată cu 

articole de toaletă gratuite.

Puncte forte
�» Aproape de Kathisma Beach

�» Acces Wi-Fi gratuit

�» Parcare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

98 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooououououououououuTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

11.05 130 € 98 € 104 € 117 €

19.05 164 € 123 € 131 € 148 €

26.05, 22.09 199 € 149 € 159 € 179 €

2.06 226 € 170 € 181 € 203 €

09.06, 15.09 250 € 188 € 200 € 225 €

16.06, 23.06, 08.09 284 € 213 € 227 € 256 €

30.06 313 € 235 € 250 € 282 €

07.07,14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 
01.09

372 € 279 € 298 € 335 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera 

TPL cu pat suplimentar/

fiecare persoană 5 € 

Supliment SGL 180 € 

 Un copil 5-10.99 ani 

plătește transportul; 

Reducerile și suplimentele 

se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 30.11

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20 % 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06, 10.06, 16.09, 23.09 399 € 299 € 319 € 339 €

10,09 425 € 319 € 340 € 361 €

17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 
02.09

499 € 374 € 399 € 424 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 
12.08,19.08, 26.08

585 € 439 € 468 € 497 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 180 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-10.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Tropicana Inn ���

Perigiali este un mic sat care se află la 17 km de centrul 

orașului Lefkada, vizavi de faimoasa Insula Scorpios a lui 

Onassis, având propria sa plajă, Passa. Principala ocupaţie a 

sătenilor este pescuitul, iar aici vei avea ocazia să savurezi 

pește proaspăt la una dintre tavernele de pe malul apei.

Localizare: Hotelul Tropicana Inn este situat în satul Perigiali, 

la doar 1 km de plaja din staţiunea turistică Nidri. In faţa 

hotelului, vizavi de stradă este amenajată o plajă publică. 

Vis-a-vis de hotel se află plajă privată cu nisip, amenajată cu 

umbrele și șezlonguri gratuite.

Facilități hotel: Hotelul Tropicana Inn pune la dispoziţia 

turiștilor o sală pentru micul dejun, piscină exterioară, bar 

la piscină, terasă și parcare. Seiful este disponibil la recepţia 

hotelului și este gratuit. Micul dejun este tip bufet rece (cafea, 

lapte, cereale, unt, brânzeturi, mezeluri, legume etc.)

Facilități camere: Camerele dispun de facilităţi precum baie 

proprie cu uscător de păr, aer condiţionat (gratuit), televizor 

LCD, telefon, frigider, minibar, balcon/terasă.

Puncte forte
�» Piscină exterioară

�» Parcare

�» Aer condiţionat gratuit

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

57 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05, 12.05 95 € 57 € 67 € 78 €

19.05 115 € 69 € 81 € 94 €

26.05, 22.09 148 € 89 € 104 € 121 €

15.09 165 € 99 € 116 € 135 €

02.06, 09.06, 08.09 199 € 119 € 139 € 163 €

16.06, 23.06 249 € 149 € 174 € 204 €

30.06, 07.07 265 € 159 € 186 € 217 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

282 € 169 € 197 € 231 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 100 € 

Reducere cazare în cameră TPL cu pat 

suplimentar/persoană 20 € 

Reducere cazare în cameră QVD cu pat 

25 €  suplimentar/persoană 

Primul şi al doilea doilea copil 5-13.99 

plătesc doar transportul in TPL. 

Posibilitate rezervare camera BEST DEAL 

- tarif de la 48 € 

Reducerile și suplimentele se calculează 

din tariful standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, 

Ploiești, Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, 

Pitești – 95 €, Brașov, Predeal, Sinaia, 

Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, 

Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, 

Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, 

Adjud, Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, 

Oradea – 110 €, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, 

Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 120 €, 

Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10 % 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

3.06, 23.09 299 € 254 € 269 € 284 €

10.06 328 € 279 € 295 € 312 €

17.06, 09.09 349 € 297 € 314 € 332 €

24.06, 01.07.08.07, 26.08, 
02.09

399 € 339 € 359 € 379 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 
12.09, 19.08

419 € 356 € 377 € 398 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera TPL cu pat suplimentar /fiecare persoana 20 € 

Reducere cazare in camera QVD cu pat suplimentar /fiecare persoana 25 € 

Supliment SGL 100 € 

Primul şi al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Primul şi al 2-lea doilea copil 2-13.99 ani plătesc plătesc in TPL și QVD 

fiecare 150 € transportul + taxe aeroport. 

Posibiliatate rezervare camera BEST DEAL - tarif de la 199 € 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Oscar
Nidri este cea mai populară staţiune turistică în Lefkada 

situată la o distanţă de 17 km sud de orașul principal. Aceasta 

staţiune care se află în jurul golfului natural are cea mai bună 

infrastructură turistică, inclusiv o serie de facilităţi moderne, 

cum ar fi taverne, restaurante și diverse locuri de cazare 

pentru a alege. 

Înconjurat de o vastă zonă verde, cu copaci și vegetaţie 

luxuriantă, Nidri este o alegere excelentă pentru vacanţe 

distractive, mai ales pentru familii. Strada principală din 

spatele golfului este plină de cafenele, baruri și magazine 

turistice.

Localizare: Hotelul Oscar este situat în localitatea Nidri pe 

malul mării, la 200 de metri de centrul staţiunii.

Facilități hotel: Piscină, bar la piscină și restaurant unde se 

servește micul dejun. În spaţiile publice, turiștii pot folosi 

gratuit internetul Wi-Fi. Sunt disponibile locuri de parcare.

Facilități camere: Toate camerele sunt renovate și sunt 

utilate cu aer condiţionat (gratuit), mini-frigider, internet Wi-Fi 

gratuit, televizor, baie proprie cu duș. Toate camerele dispun 

de balcon sau terasă.

Puncte forte
�» Situat pe plaja

�» Wi-Fi gratuit în cameră

�» Piscina exterioara

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopti

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopti

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

59 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 15.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05 99 € 59 € 69 € 79 €

19.05, 22.09 115 € 69 € 81 € 92 €

26.05, 02.06, 15.09, 165 € 99 € 116 € 132 €

09.06, 01.09, 08.09 199 € 119 € 139 € 159 €

16.06 249 € 149 € 174 € 199 €

23.06, 30.06 248 € 149 € 174 € 198 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08

282 € 169 € 197 € 226 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 130 € 

Supliment demipensiune 60 euro/ 

copil/ sejur

Supliment demipensiune 80 euro/ 

adult/ sejur

Un copil 5-11.99 ani gratuit in DBL 

fara pat , plateste doar transportul . 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, 

Căciulata, Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, 

Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, Craiova, 

Balș – 105 €, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Constanţa, Baia 

Mare, Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, Cluj 

Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra 

Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 16% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

3.06 249 € 199 € 212 € 224 €

10.06, 16.09, 23.09 299 € 239 € 254 € 269 €

17.06, 09.09 349 € 279 € 297 € 314 €

24.06 380 € 304 € 323 € 342 €

1.07 374 € 299 € 314 € 333 €

 08.07, 15.07,  02.09 399 € 319 € 339 € 359 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08, 26.08

421 € 337 € 358 € 379 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 130 € 

Supliment Demipensiune 60euro/copil/sejur 

Supliment Demipensiune 80euro/adult/sejur 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-11.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Julia Studios
Nidri este cea mai populară staţiune turistică în Lefkada, 

situată la o distantă de 17 km sud de capitală insulei. De pe 

faleză staţiunii se pot observa insulele Heloni, Sparti, Madouri 

și Scorpios, faimoasa insulă a lui Aristotelis Onasis. Strada 

principală din spatele golfului este plină de cafenele, baruri și 

magazine turistice.

Localizare: Studio Julia este situat în Nidri, chiar pe strada 

principală, la 3 minute de mers de centru staţiunii și de faleză. 

În apropierea unităţii de cazare, se găsesc supermarketuri, 

magazine de suveniruri, restaurante și taverne. Portul Nidri, 

de unde pornesc navele pentru excursiile opţionale, se află 

doar la câteva minute de mers pe jos.

Facilități studio: Studio Julia oferă internet wi-fi gratuit 

în toată unitatea de cazare și asigură curăţenia, precum și 

schimbarea prosoapelor și lenjeriei o dată pe sejur.

Facilități camere: Studioul dispune de camere mobilate 

modern, care sunt dotate cu TV, chicinetă complet utilată, 

minifrigider, balcon, baie cu duș, prosoape, aer condiţionat 

(contra cost 5 euro/zi), Wi-Fi (gratuit).

Plaja: Plaja publică este cu nisip și pietricele. Șezlong-urile 

și umbreluţele sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 

șezlong-uri și o umbrelă).

Puncte forte
�» Aproape de plajă 

�» În centrul staţiunii Nidri

�» Wi-fi gratuit 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

59 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuououTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05, 19.05, 22.09 99 € 59 € 69 € 79 €

26.05, 02.06, 15.09 148 € 89 € 104 € 118 €

09.06, 08.09 165 € 99 € 116 € 132 €

16.06 199 € 119 € 139 € 159 €

23.06, 01.09 259 € 155 € 181 € 207 €

30.06 279 € 167 € 195 € 223 €

07.07, 25.08 299 € 179 € 209 € 239 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08

325 € 195 € 228 € 260 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 120 € 

Reducere cazare in camera TPL 

cu pat suplimentar/persoană 20 € 

Supliment camera family/ fiecare 

persoana 50 € 

Primul copil 5-15.99 plateste 

transportul. 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad – 

90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, Prede-

al, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, 

Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, 

Craiova, Balș – 105 €, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Constanţa, Baia Mare, 

Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, Cluj Napoca, 

Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 120 €, 

Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 16% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06, 16.09, 23.09 311 € 249 € 261 € 277 €

10.06, 09.09 331 € 265 € 278 € 295 €

17.06, 24.06, 01.07 369 € 295 € 310 € 328 €

08.07, 15.07, 26.08, 02.09 399 € 319 € 335 € 355 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08

436 € 349 € 366 € 388 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 120 € 

Reducere cazare in camera TPL cu pat suplimentar /fiecare persoana 20 € 

Supliment camera family/ fiecare persoana 50€/persoana 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Primul copil 2-15.99 ani in TPL plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

AL doilea copil 2-15.99 ani in Family plăteşte 150 € transportul + taxe 

aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Stratos Apartments
Nidri este o alegere ideală pentru vacanţe distractive. Strada 

principală din spatele golfului este plină de cafenele, baruri și 

magazine turistice. Nidri are una dintre cele mai aglomerate 

porturi din Lefkada, cu legături de transport cu feribotul la 

insulele vecine Meganisi, Ithaca și Kefalonia. 

Localizare: Stratos Apartments este situat în staţiunea Nidri, 

la 200 m de centrul staţiunii și de faleză. Capitală insulei, 

Lefkas, se află la 13 km. Statos Apartments oferă acces facil la 

Cascadă și Defileul de la Dimosari. 

Facilități studio: Apartamentele Stratos sunt renovate 

și amenajate cu mobilier nou. Studiourile sunt afacere de 

familie, compuse din camere cu 2 paturi sau apartamente cu 

2 camere (living + chicinetă și dormitor) separate prin ușă în 

sistem self-catering. Stratos oferă wi-fi gratuit și grădină.

Facilități camere: Camerele sunt renovate dispun de TV, wi-

fi gratuit, aer condiţionat (contra cost – 5 euro/zi), chicinetă 

complet utilată, balcon/terasă, baie proprie cu duș, prosoape.

Plaja: Plajă din Nidri este cu nisip și pietrecele, iar vis-a-vis 

sunt micile insule Heloni, Scorpio și Madouri. Plajă este 

amenajată cu șezlonguri și umbrele de soare (contra-cost). Pe 

plajă, se găsesc taverne și baruri.

Puncte forte
�» Situat aproape de plajă 

�» În centrul staţiunii Nidri

�» Wi-fi gratuit 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

65 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05, 12.05 100 € 65 € 75 € 85 €

19.05, 15.09, 22.09 137 € 89 € 103 € 116 €

26.05, 02.06 169 € 110 € 127 € 144 €

09.06, 08.09 198 € 129 € 149 € 168 €

16.06 229 € 149 € 172 € 195 €

23.06, 30.06, 07.07, 25.08, 
01.09

245 € 159 € 184 € 208 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 

265 € 172 € 199 € 225 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 110 € 

Reducere cazare în cameră 

DBL cu pat suplimentar/

fiecare persoană 15 € 

Un copil 5-11.99 ani 

plătește doar transportul; 

Reducerile și suplimentele 

se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

23.09 353 € 229 € 247 € 265 €

03.06, 16.09 377 € 245 € 264 € 283 €

10.06, 17.06, 24.06, 01.07,  
09.09

427 € 276 € 299 € 320 €

08.07, 15.07, 22.07, 02.09 455 € 296 € 319 € 341 €

29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 
26.08

499 € 324 € 349 € 374 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 110 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-11.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Dyonissos Studio
Nidri este cea mai populară staţiune turistică din Lefkada, 

situată la o distanţă de 17 km de capitala insulei. Frumoasele 

plaje de nisip care se întind de-a lungul coastei fac din Nidri o 

destinaţie irezistibilă. Staţiunea ocupă un loc cu totul aparte 

în Lefkada, pentru stilul său modern, sofisticat, plin de turiști, 

este staţiunea cea mai animată; ponderea de turiști este 

tineretul vesel și zglobiu. Staţiunea Nidri oferă o gamă foarte 

variată de restaurante, taverne și baruri, port maritim spaţios, 

plaje de pietriș și nisip.

Localizare: Studio-urile se află în staţiunea Nidri, la 300 m 

de cascada Dimosari, la 100 m distanţă de plajă și la 13 km 

distanţă de orașul Lefkas, capitala insulei.

Facilități studiori: Dionysos Studios Apartments oferă unităţi 

de cazare în sistem self-catering, pentru 2 sau 3 persoane.

Facilități camere: Toate camerele sunt curate și confortabile, 

dispun de chicinetă complet utilată, aer condiţionat (contra 

cost – se achită la faţa locului – 6 euro/camera/ zi), seif 

(contra cost – se achită la faţa locului – 10 euro/ săptămână), 

frigider, TV, acces internet Wi-Fi gratuit, baie cu duș. Toate 

camerele dispun de balcon sau terasă.

Puncte forte
�» Situată aproape de plajă

�» Acces internet Wi-Fi gratuit

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Însoșitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Self-catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

48 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05, 12.05 80 € 48 € 56 € 64 €

22.09 99 € 59 € 69 € 79 €

19.05 115 € 69 € 81 € 92 €

26.05, 15.09 148 € 89 € 104 € 118 €

02.06, 08.09 165 € 99 € 116 € 132 €

09.06, 16.06, 199 € 119 € 139 € 159 €

23.06, 30.06, 07.07 248 € 149 € 174 € 198

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

299 € 179 € 209 € 239 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL 

cu pat suplimentar/

fiecare persoană 10 € 

Supliment SGL 110 € 

Un copil 5-11.99 ani 

plătește transportul; 

Reducerile și suplimentele 

se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad – 

90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, Prede-

al, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, 

Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, 

Craiova, Balș – 105 €, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Constanţa, Baia Mare, 

Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, Cluj Napoca, 

Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 120 €, 

Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25 % 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06, 10.06, 16.09, 23.09 284 € 199 € 213 € 227 €

17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 
02.09, 09.09

384 € 269 € 288 € 307 €

15.07 427 € 299 € 320 € 342 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08, 26.08

470 € 329 € 353 € 376 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 110 € 

Reducere cazare in camera TPL cu pat suplimentar /fiecare persoana 10 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-11.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Katia Appartments
Plajele de nisip care se întind de-a lungul coastei fac din Nidri 

o destinaţie irezistibilă. Poti beneficia de vederi uimitoare 

peste insulele Heloni, Sparti, Madouri și Scorpios, faimoasa 

insulă a lui Aristotelis Onasis. Strada principală din spatele 

golfului este plina de cafenele, baruri și magazine turistice.

Localizare: Apartamentele sunt situate în Nidri, aproape de 

mare, la o distanţă de aproximativ 15 km de orașul Lefkada. În 

apropiere se află un centru de sporturi nautice.

Facilități vilă: Vila este o afacere de familie, compusă din 7 

apartamente cu 2 sau 3 paturi, înconjurată de o grădină cu 

flori, cu acces direct la plajă, fiind o alegere potrivită pentru 

vacanţe cu familia. Vila pune la dispoziţia turiştilor acces 

internet Wi- Fi gratuit şi parcare cu locuri limitate.

Facilități camere: Toate camerele dispun de aer condiţionat 

(gratuit), TV satelit, frigider, acces internet gratuit, baie cu duş 

şi balcon cu vedere la insulele Skorpio și Madouri. Chicinetă 

complet echipată pe etaj.

Plaja: Vila este situată la 10 m distanţă faţă de plaja publică, 

plajă cu nisip și pietricele. Șezlongurile și umbreluţele sunt 

contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlonguri și o umbrelă). 

Pe plajă există bar, acesta fiind contra cost.

Puncte forte
�» Situată aproape de plajă

�» Acces internet Wi-Fi gratuit

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

59 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooououououououououuTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05 99 € 59 € 69 € 79 €

19.05, 26.05 149 € 89 € 104 € 119 €

02.06, 09.06, 15.09, 22.09 165 € 99 € 116 € 132 €

16.06, 01.09, 08.09 199 € 119 € 139 € 159 €

23.06, 30.06, 07.07 248 € 149 € 174 € 198 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

282 € 169 € 197 € 226 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 110 € 

 Un copil 5-12.99 plateste doar 

transportul. 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25 % 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

3.06, 23.09 284 € 199 € 213 € 227 €

10.06, 17.06, 16.09 355 € 249 € 266 € 284 €

24.06, 01.07, 08.07, 02.09, 
09.09

384 € 269 € 288 € 307 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 
12.08, 19.08, 26.08

449 € 314 € 337 € 359 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 110 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-12.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Nidri Port Studios
Nidri este, fără doar și poate, un loc cu totul aparte din 

Lefkada, pentru stilul său modern, mai sofisticat, plin de 

turiști, este locul cel mai animat. Ponderea de turiști este 

tineretul vesel și zglobiu. Staţiunea Nidri este a doua ca 

mărime de pe insulă. Staţiunea Nidri oferă o gamă foarte 

variată de restaurante, taverne și baruri, port maritim spaţios. 

Plajele din Nidri sunt cu pietriș și nisip.

Localizare: Nidri Port Studios este o clădire construită în 

zona portuară (marină), foarte aproape de mare, având o 

poziţionare ideală la doar 250 m faţă de plajă. Nidri Port 

Studios este situat la 200 de metri de centrul staţiunii Nidri și 

la 28 km de capitala insulei Lefkada.

Facilități studiouri: Cladirea sudiourilor Nidri Port este 

structurata pe doua nivele și pune la dispoziţia turiștilor atât 

camere duble cât și camere triple cu vedere la mare, munte 

sau la piscină. Nidri Port Studios pune la dispoziţia oaspetilor 

internet wi-fi gratuit și piscină exterioară. Plaja cu nisip și 

pietricele este localizata la doar 250 de metri.

Facilităti camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă 

complet utilată, frigider, televizor, aer condiţionat (contra cost 

5euro/camera/zi), seif, internet wi-fi gratuit.

Puncte forte
�» Situat aproape de plajă

�» Internet wi-fi gratuit

�» Situat într-o staţiune animată

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

59 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05*, 12.05*, 22.09*, 29.09* 99 € (autocar inclus)

19.05, 15.09 99 € 59 € 69 € 81 €

25.05 125 € 75 € 88 € 103 €

02.06, 08.09 148 € 89 € 104 € 121 €

9.06 165 € 99 € 116 € 135 €

16.06 209 € 125 € 146 € 171 €

23.06, 30.06, 07.07, 01.09 232 € 139 € 162 € 190 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

275 € 165 € 193 € 226 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 90 € 

Reducere cazare în cameră TPL cu pat 

suplimentar/persoană 20 € 

Primul și al doilea copil 5-13.99 plătesc 

doar transportul in camera tripla 

*Autocar din Bucuresti inclus 

(obligatoriu) ! 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad – 

90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, Prede-

al, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, 

Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, 

Craiova, Balș – 105 €, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Constanţa, Baia Mare, 

Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, Cluj Napoca, 

Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 120 €, 

Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25 % 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06,  23.09 279 € 195 € 209 € 223 €

17.06, 09.09 368 € 258 € 276 € 294 €

24.06 399 € 279 € 299 € 319 €

01.07, 26.08, 02.09 413 € 289 € 310 € 330 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 
05.08, 12.08, 19.08

460 € 322 € 345 € 368 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 90 € 

Reducere cazare in camera TPL cu pat suplimentar /fiecare persoana 20 € 

Posibilitate rezervare camera BEST DEAL - tarif de la 189€/pers 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Appartments Thalero Holiday 
Center
Hotelul Thalero Holiday este alegerea perfectă pentru cei ce 

caută un mediu liniștit și relaxant.

Localizare: Hotelul este situat în Ligia, un sat de pescari, 

care se află la doar 5 km. de oraşul Lefkada. Există un port în 

centrul satului Ligia, cu multe taverne, restaurante şi plaje 

de-a lungul liniei de coastă.

Plaja: Plaja Ligia, cu ape curate şi cu frumoase adăposturi 

sub eucalipţi, este situată la doar 300 m faţă de hotel. Plaja 

este publică, cu nisip și pietricele. Șezlongurile și umbreluţele 

sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlonguri și o 

umbrelă). Pe plajă există bar, acesta fiind contra cost.

Facilități hotel: Hotelul oferă Wi-Fi gratuit la recepţie și 

piscină, precum și o sală cu masă de tenis. Oaspeţii se pot 

relaxa la barul de la piscină, care serveşte băuturi şi cafea la 

umbra palmierilor. Hotelul dispune de o mică bibliotecă şi un 

miniteren de fotbal. De asemenea, există și o parcare privată 

gratuită.

Facilități camere: Thalero Holidays Center are studiouri în 

regim selfcatering, cu balcon spre gradină sau piscină. Fiecare 

cameră dispune de televizor, aer condiţionat (contra cost: 5 

euro/ zi/camera), internet Wi-Fi (gratuit), chicinetă, frigider, 

baie privată cu duș.

Puncte forte
�» Parcare gratuită

�» Acces Wi-Fi gratuit

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Self catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Self catering

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Self catering

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

57 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooouououououououuououTTTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05, 19.05 95 € 57 € 67 € 81 €

26.05 130 € 78 € 91 € 111 €

02.06, 09.06, 170 € 102 € 119 € 145 €

16.06, 15.09, 22.09 198 € 119 € 139 € 168 €

23.06, 08.09, 209 € 125 € 146 € 178 €

30.06, 07.07 250 € 150 € 175 € 213 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

279 € 167 € 195 € 237 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 105 € 

Reducere cazare în cameră 

TPL cu pat suplimentar/

persoană 30 € 

Primul și al doilea copil 5-12.99 

plătesc fiecare transportul 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20 % 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06,  23.09 279 € 209 € 223 € 237 €

10.06, 16.09 355 € 266 € 284 € 302 €

17.06, 24.06, 01.07, 09.09 399 € 299 € 319 € 339 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 
05.08, 12.08, 19.08, 26.28, 
02.09

422 € 317 € 338 € 359 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera TPL cu pat suplimentar /fiecare persoana 30 € 

Supliment SGL 105 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Primul copil 2-12.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

Al doilea copil 2-12.99 ani in TPL plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

Posibilitate rezervare camera BEST DEAL - tarif de la 195€/pers 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.



104

g r e c i a  |  i n s u l a  l e f k a d a

Gianna Studios
Perigiali, este o mică staţiune ce se află la 17 km distanţă 

de capitala insulei, Lefkas Town și la numai 1 km distanţă 

de cosmopolita staţiune Nidri. Perigiali este situat într-o 

locaţie excelentă care combină natura luxuriantă cu plajele 

frumoase.

Localizare: Studiourile Gianna sunt localizate în Perigiali și 

sunt considerate a fi un loc ideal de cazare pentru familii și 

cupluri, deoarece sunt puţin ferite de forfota staţiunii vecine, 

Nidri – de asemenea o staţiune în care se ajunge printr-o 

plimbare pe jos în 10 minute. Distanţa până la plajă este de 

500 de metri.

Facilități studiouri: Studiourile sunt o afacere de familie, 

compusă din 7 camere cu 2 sau 3 paturi, fiind o alegere 

potrivită pentru vacanţa cu familia. Studiourile pun la 

dispoziţia turistilor acces internet wi-fi gratuit și parcare cu 

locuri limitate.

Facilități camere: Toate camerele sunt cu vedere la mare, 

asupra golfului Nidri și dispun de aer condiţionat (5 euro/

camera/zi), seif (contra cost – 10 euro/saptamană), internet 

wi-fi (gratuit), chicinetă complet utilată, minifrigider, baie 

cu duș și balcon cu terasă, unde se găsește o masuţă cu 2 

scaune.

Puncte forte
�» Camere cu vedere la mare

�» Internet wi-fi gratuit

�» Acces facil către staţiunea Nidri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

55 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05, 12.05 85 € 55 € 60 € 68 €

19.05, 22.09 119 € 77 € 83 € 95 €

26.05, 02.06, 15.09 150 € 98 € 105 € 120 €

09.06, 08.09 185 € 120 € 130 € 148 €

16.06 219 € 142 € 153 € 175 €

23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 235 € 153 € 165 € 188 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08, 01.09

261 € 169 € 182 € 208 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 105 € 

Reducere cazare in camera 

TPL cu pat suplimentar/fiecare 

persoană 20 € 

Un copil 5-11.99 plătesc fiecare 

transportul 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad – 

90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, Prede-

al, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, Rm.Vâlcea, 

Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, Galaţi, Tulcea, 

Craiova, Balș – 105 €, Luduș, Tg.Mureș, Sighișoara, 

Roman, Bacău, Adjud, Constanţa, Baia Mare, 

Satu Mare, Oradea – 110 €, Sibiu, Cluj Napoca, 

Turda, Iași, Tulcea – 115 €, Piatra Neamţ – 120 €, 

Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25 % 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06, 23.09 279 € 195 € 209 € 223 €

16.09 299 € 209 € 224 € 239 €

10.06, 17.06, 09.09 355 € 249 € 266 € 284 €

24.06 384 € 269 € 288 € 307 €

01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 
02.09

427 € 299 € 320 € 342 €

29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 
26.08

450 € 315 € 338 € 360 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 105 € 

Reducere cazare in camera TPL cu pat suplimentar /fiecare persoana 20 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-11.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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Vila Liotrivi
Vasiliki este a doua staţiune ca mărime a insulei, staţiune 

animată datorită poziţionării lângă port, a magazinelor și a 

teraselor și tavernelor de pe malul mării. Vasiliki este capitala 

wind-surferilor din Lefkada. Golful acesta ce pare liniștit 

dimineaţa, devine destul de agitat și colorat după amiază, și 

se umple de wind-surferi și kite-surferi.

Localizare: Vila Liotrivi este situată în staţiunea Vasiliki, 

la doar 50 de metri de port și la 300 de metri de plajă. În 

apropiere se află magazine, baruri și restaurante, iar orașul 

Lefkada este la o distanţă de 38 km.

Plaja: Vila se află la 300 m de plaja publică din Vassiliki, plajă 

cu nisip și pietricele. Șezlongurile și umbreluţele sunt contra 

cost – aproximativ 10 euro. Pe plajă există bar.

Facilităţi vilă: Vila oferă servicii self-catering şi pune la 

dispoziţia oaspeţilor săi internet Wi-Fi gratuit, seif (contra 

cost) şi parcare. 

Facilităţi camere: Camerele dispun de aer condiţionat 

gratuit, TV, acces internet Wi-Fi gratuit, frigider gratuit, 

chicinetă complet echipată, baie cu duş şi balcon cu vedere 

la munte sau la Marea Ionică.

Puncte forte
�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

Servicii incluse

�

�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

59 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
40% aplicată până 
la 30.11

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05*, 22.09* 119 €

12.05* 139 €

19.05 99 € 59 € 69 € 79 €

26.05, 15.09 131 € 79 € 92 € 105 €

02.06, 165 € 99 € 116 € 132 €

09.06, , 16.06, 08.09 199 € 119 € 139 € 159 €

23.06, 30.06 249 € 149 € 174 € 199 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

282 € 169 € 197 € 226 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 105 € 

Un copil 5-10.99 plătesc fiecare 

transportul 

*Autocar din Bucuresti inclus 

(obligatoriu) ! 

Reducerile și suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București, Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, 

Arad – 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești – 95 €, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila, Calimănești, Căciulata, 

Rm.Vâlcea, Slatina – 100 €, Focșani, Rm.Sărat, 

Galaţi, Tulcea, Craiova, Balș – 105 €, Luduș, 

Tg.Mureș, Sighișoara, Roman, Bacău, Adjud, 

Constanţa, Baia Mare, Satu Mare, Oradea – 110 

€, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Iași, Tulcea – 115 €, 

Piatra Neamţ – 120 €, Suceava – 125 €. 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25 % 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06,10.06,  16.09, 23.09 355 € 249 € 266 € 284 €

17.06, 24.06, 02.09, 09.09 384 € 269 € 288 € 307 €

1.07 385 € 270 € 289 € 308 €

08.07, 15.07, 22.07, 26.08 425 € 298 € 319 € 340 €

29.07, 05.08, 12.08, 19.08 479 € 335 € 359 € 383 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 105 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-10.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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DE LA 19 €

Zakynthos
Insula preferată a zeilor Artemis și Apolo datorită peisajelor 

idilice, a minunatelor plaje, a apelor adânci și clare, a peșterilor 

de pe coaste și a apusurilor magice

Ajuns în Zakynthos vei putea să te familiarizezi cu vegetaţia 

mediteraneană. 

Astfel, plantaţiile de măslini și de citrice, precum și pădurile de 

pin sunt o priveliște destul de comună, mai ales în zonele de deal. 

Plajele sunt răsfirate de-a lungul coastelor de nord, sud și est, iar 

cele mai întinse și mai căutate se află pe coasta sudică a insulei. 

Se poate spune că aici se simte cel mai bine pulsul turismului din 

Zakynthos, zona atrăgând vizitatori din toată Europa până în luna 

octombrie.
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ZIUA 1 Către Grecia
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora și 
locul stabilit în diagrama de plecări. Plecăm 
spre insula Zakynthos pe traseul București–
Giurgiu–Russe–Sofia–Promahonas–Salonic–
Patras–Killini.

ZIUA 2 Insula Zakynthos
În cursul dimineţii intrăm pe teritoriul 
Greciei, traversând pe rând mai multe 
provincii: Macedonia a cărei capitală este 
Salonicul, Tessalia străbătută de înălţimile 
Muntelui Olimp și Grecia Centrală ale cărei 
înălţimi sunt dominate de Munţii Pinduluçi. 
Vom poposi în Killini, port la Marea Ionică. 
De aici ne vom îmbarca pe feribot pentru a 
traversa Marea Ionică spre insula Zakynthos. 
Traversarea durează circa 1 oră și 30 minute.

ZILELE 3–8 Îţi propunem să participi la 
următoarele excursii opţionale:

ZIUA 9 Către România
În cursul după-amiezii vom părăsi insula 
și ne vom îndrepta către portul Zante 
pentru a traversa pe continent. Continuam 
drumul spre ţară pe traseul Kilini–Patras–
Promahonas–Kulata–Sofia–România.

ZIUA 10 Din nou acasă
Sosim în România în cursul dimineţii 
în funcţie de condiţiile de trafic și de 
formalitaţile vamale.

���������	� ���
���	��	���������
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Azure Resort & Spa �����

Localizare: Hotelul se află la 200 m de plajă, la 4 km de 

capitala Zante Town și la 10 km de aeroport. În apropiere se 

află numeroase taverne, baruri, magazine de suveniruri și un 

supermarket.

Plajă: Cea mai apropiată plajă publică se află la 200 metri de 

hotel. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost (aproximativ 

8 euro/ 2 șezlonguri).

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţi recepţie, 

restaurante, salon TV, 3 baruri (2 baruri în aer liber și 1 bar 

interior), room service, acces Wi-Fi la recepţie gratuit, seif 

(contra cost), babysitting (la cerere și contra cost), 3 piscine 

pentru adulţi și copii (2 în aer liber și una interioară), Spa 

(saună, masaj, jacuzzi, sală de gimnastică și servicii de 

înfrumuseţare), grădină, parcare privată gratuită, servicii 

transfer de la/la aeroport (contra cost). 

Facilități camere: Hotelul dispune de camere și suite 

spaţioase, decorate modern și dotate cu telefon, TV prin 

satelit, aer condiţionat (inclus în pret), minibar (contra cost), 

facilităţi pentru prepararea cafelei și a ceaiului, seif (contra 

cost, 20 euro/săptămână), baie cu cadă sau duș, uscător de 

păr și balcon. Există și camere pentru persoane cu dizabilităţi. 

Camerele standard au o suprafaţă de 20 mp.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuTTTTTTTTTT rrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVEPuncte forte

�» Centru Spa

�» Foarte aproape de plajă

�» În centrul staţiunii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

379 €
DELUXE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 31.05, 03.06 665 € 466 € 499 € 565 €

20.09, 23.09 732 € 512 € 549 € 622 €

07.06, 10.06, 14.06, 17.06, 
13.09, 16.09

798 € 559 € 599 € 678 €

21.06, 24.06 874 € 612 € 656 € 743 €

28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 23.08, 
26.08, 30.08, 02.09, 06.09

890 € 623 € 668 € 757 €

12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 26.07, 
29.07, 02.08, 05.08, 09.08, 
12.08, 16.08

908 € 636 € 681 € 772 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 30 € 

Supliment SGL standard 350 € pentru 27.05-09.06 și 570 € pentru 10.06-

23.09 

Reducere al doilea copil 2-13.99 100 € pentru 27.05-09.06 și 200 € pentru 

10.06-23.09 

Posibilitate cazare in camera BEST DEAL - tarif de la 281 € / pers 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 plateste transportul 150 €+ 

taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment 

plecare din Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/

pers.) asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicata pana la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05, 583 € 379 € 437 € 466 €

19.05, 26.05, 22.09 607 € 395 € 455 € 486 €

02.06, 09.06 675 € 439 € 506 € 540 €

15.06, 699 € 454 € 524 € 559 €

16.06, 08.09 743 € 483 € 557 € 594 €

30.06, 799 € 519 € 599 € 639 €

07.07, 01.09 845 € 549 € 634 € 676 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

921 € 599 € 691 € 737 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 30 € 

Supliment SGL – 13.05-09.06: 350 € 

Supliment SGL – 10.06-30.09: 570 € 

Reducere al doilea copil 2-13.99 ani în cameră DBL cu 

pat suplimentar 100 € pentru 12.05-09.06 și 200 € pentru 

10.06-30.09 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 plăteşte 

transportul; 

Al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat separat! 

Prețul nu include: 

Biletul de ferryboat (22 euro/

pers.), asigurare medicală de 

călătorie, asigurare storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale, taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de 

către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, 

Sinaia, Slatina, Rm Vâlcea, 

Brăila - 100 €; Constanţa, 

Craiova, Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, Rm 

Sărat – 105 €, Tulcea, Sibiu, 

Iaşi - 110 €. 
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Hotel Mediterannean Beach �����

Localizare: Situat în Laganas, la malul mării, la 5 km de 

aeroport, la 500 m de centrul staţiunii și la 7 km de capitala.

Plajă: Hotelul se află pe plaja cu nisip fin. Șezlongurile și 

umbrelele sunt contra cost (aproximativ 6 euro/zi/set).

Facilități hotel: Recepţie, restaurant cu specific tradiţional 

grecesc și internaţional, lobby cu salon TV, lounge, room 

service, terasă, serviciu medical şi babysitting la cerere, 

spălătorie, internet corner, internet Wi-Fi la recepţie, sală 

de conferinţă, Spa (dotat cu saună, jacuzzi, hamam, piscină 

interioară), masaj, salon de înfrumuseţare și tratamente, 

grădină, bar lângă piscină și parcare gratuită.

Facilități camere: Cele 116 camere sunt decorate cu mult 

gust și sunt dotate cu aer condiţionat gratuit, telefon, TV prin 

satelit, baie cu cadă sau duș, minifrigider (contra cost), seif 

(depozit), balcon. Camerele standard au o suprafaţă de 30 

mp.

Activități /Divertisment: Hotelul oferă oaspeţilor săi sală de 

gimnastică, tenis de masa, biliard. 

Facilități pentru copii: Babysitting (la cerere), piscină 

exterioară, loc de joacă în aer liber. 

Piscină: Hotelul dispune de o piscină pentru adulţi, un bar la 

piscină şi un snack-bar.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Puncte forte
�» Localizat pe plaja din Laganas

�» Centru SPA

�» Recent renovat

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

419 €
DELUXE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 16.09, 20.09, 23.09 769 € 615 € 654 € 692 €

31.05, 03.06, 07.06, 10.06, 
14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 
09.09, 13.09

839 € 671 € 713 € 755 €

28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 
12.07, 15.07, 19.07, 30.08, 
02.09, 06.09

874 € 699 € 743 € 787 €

22.07, 26.07, 29.07, 02.08, 
05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 
19.08, 23.08, 26.08

899 € 719 € 764 € 809 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 20 € 

Supliment SGL 500 € 

Supliment cameră superior 50 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-13.99 plateste transportul 

150 €+ taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din 

Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.05, 02.06, 22.09, 29.09 559 € 419 € 447 € 475 €

09.06, 16.06, 15.09 579 € 434 € 463 € 492 €

23.06, 30.06, 08.09 652 € 489 € 522 € 554 €

07.07, 14.07, 01.09 799 € 599 € 639 € 679 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08

839 € 629 € 671 € 713 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar/ pers. 20 € 

Supliment SGL 500 € 

Supliment cameră superioara/pers 50 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 

plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din 

tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu 

beneficiaza de pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 
București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, Sinaia, 

Slatina, Rm Vâlcea, Brăila - 100 €; 

Constanţa, Craiova, Balş, Galaţi, 

Roman, Bacău, Adjud, Focşani, 

Rm Sărat – 105 €, Tulcea, Sibiu, 

Iaşi - 110 €. 
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Hotel Zante Imperial ����

Localizare: Zante Imperial se află în Vassilikos, pe panta unui 

deal, lângă malul mării. Hotelul este adiacent hotelului Zante 

Royal Resort și Palazzo di Zante, la 15 km de orașul Zakynthos 

și la 17 km de aeroport. 

Plaja: Hotelul se află lângă plaja publică cu nisip. 

Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost.

Facilități hotel: Recepţie, restaurant, baruri, cameră de 

bagaje, acces Wi-Fi la recepţie gratuit, servicii medicale (la 

cerere), serviciu de spălătorie, piscină cu tobogane pentru 

adulţi şi copii, saună (gratuit), sală de gimnastică (gratuit), 

teren de tenis, miniclub, jocuri video, programe de animaţie 

în timpul zilei şi spectacole seara, karaoke, disco şi muzică 

live. Nu este permis accesul cu animale de companie.

Facilități camere: Hotelul dispune de 142 camere utilate cu 

aer condiţionat gratuit, TV prin satelit, minifrigider, seif (contra 

cost, 3 euro/zi sau 18 euro/ săptămână), telefon, baie cu 

balcon cu vedere la mare sau la munte. 

Activități /Divertisment: Săli de conferinţă și petreceri, 

magazin de suveniruri, salon de înfrumuseţare, piscină în aer 

liber, sală de gimnastică, saună, teren de tenis, terasă.

Facilități copii: Piscină exterioară, mini club (4-12 ani), acces 

la parcul de distracţii Zantino World.

Puncte forte
�» Situat foarte aproape de plajă

�» Camere recent renovate

�» Aqua park pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

279 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououououTTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 31.05, 03.06, 16.09, 
20.09, 23.09

641 € 481 € 513 € 577 €

07.06, 10.06, 14.06, 17.06, 
13.09

670 € 503 € 536 € 603 €

21.06, 24.06, 06.09 699 € 524 € 559 € 629 €

28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 
30.08, 02.09

755 € 566 € 604 € 680 €

12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 
26.07, 29.07, 02.08, 05.08, 
09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 
23.08, 26.08

879 € 659 € 703 € 791 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 25 €

Supliment SGL standard 205 €

Supliment SV / pers 30 €

Reducere al doilea copil 7-13.99 140 €

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-13.99 plateste 150 

€ transportul + taxe aeroport;

Al doilea copil 2-6.99 plateste 150 € transportul + taxe aeroport

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare 

din Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice, programele opţionale taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 15.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05, 19.05 372 € 279 € 298 € 335 €

26.05, 02.06, 22.09 399 € 299 € 319 € 359 €

15.09, 449 € 337 € 359 € 404 €

09.06, 16.06, 08.09 479 € 359 € 383 € 431 €

23.06, 30.06 499 € 374 € 399 € 449 €

07.07, 549 € 412 € 439 € 494 €

01.09, 599 € 449 € 479 € 539 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

624 € 468 € 499 € 562 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers. 25 € 

Supliment SGL 205 € 

Reducere al doilea copil 7-13.99 ani în cameră DBL cu pat 

suplimentar 140 € 

Supliment cameră Sea View/pers./sejur 30 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 

ani plăteşte transportul; 

Al 2-lea copil 5-6.99 ani plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hote-

lului și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, 

Sinaia, Slatina, Rm Vâlcea, 

Brăila - 100 €; Constanţa, 

Craiova, Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, Rm 

Sărat – 105 €, Tulcea, Sibiu, 

Iaşi - 110 €. 
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Zante Royal Resort & Water Park ����

Localizare: Situat pe un deal, în frumoasa zonă Vassilikos, cu 

vedere la plaja de nisip Mavratzis. La o distanţă de 15 km se 

află orașul Zakynthos și la 17 km aeroportul.

Plajă: Plaja publică de nisip se află la 80 m și se poate ajunge 

pe scări și cu liftul. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost.

Facilități hotel: Restaurant principal, restaurant tip bufet, 

lobby bar, acces Wi-Fi gratuit în recepţie şi în parcul de 

distracţie, baby sitting şi doctor (contra cost), cameră pentru 

bagaje, bar la piscine, sală de gimnastică (gratuit), club pentru 

copii, teren de tenis, baschet, volei şi fotbal, loc de joacă, 

animaţie şi divertisment atât pe parcursul zilei cât şi seara.

Facilități camere: Toate au aer condiţionat gratuit, TV 

satelit, minifrigider, seif (contra cost, 3 euro/zi sau 18 euro/ 

săptămână), telefon, baie cu uscător de păr, balcon. 

Activități/Divertisment: Sală de fitness, centru spa și 

centru de sănătate, masaj, saună, salon de înfrumuseţare, 

cameră de jocuri, piscine exterioare, aqua park, karaoke, 

programe de divertisment, animaţie, discotecă, teren de 

tenis, grădină, terasă, săli de conferinţă.

Facilități copii: Piscină exterioară, aqua park, mini club (4-12 

ani), loc de joacă pentru copii, acces la parcul de distracţii 

Zantino World.

Puncte forte
�» Situat foarte aproape de plajă,

�» într-o zonă liniștită

�» Aqua park pentru copii

�» Camere recent renovate

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

279 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 31.05 613 € 429 € 460 € 503 €

03.06, 07.06, 16.09, 20.09, 23.09 656 € 459 € 492 € 538 €

10.09, 13.09 664 € 465 € 498 € 544 €

14.06, 17.06, 21.06, 24,06, 28.06, 
06.09, 09.09

699 € 489 € 524 € 573 €

01.07, 05.07, 08.07, 30.08 02.09 742 € 519 € 557 € 608 €

12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 26.07, 
29.07, 02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 
16.08, 19.08, 23.08, 26.08

855 € 599 € 641 € 701 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar / pers

Supliment SGL 

Supliment SV / pers

Reducere al doilea copil 7-13.99 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-13.99 plateste 150 

€ transportul + taxe aeroport;

Al doilea copil 2-6.99 plateste 150 € transportul + taxe aeroport

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare 

din Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice, programele opţionale taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
GV

FIRST MINUTE Loc în DBL 
GV cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL GV cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05, 19.05 372 € 279 € 298 € 335 €

26.05, 02.06, 22.09 399 € 299 € 319 € 359 €

15.09, 449 € 337 € 359 € 404 €

09.06, 08.09 479 € 359 € 383 € 431 €

16.06, 499 € 374 € 399 € 449 €

23.06, 30.06, 01.09 549 € 412 € 439 € 494 €

25.08, 599 € 449 € 479 € 539 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08

619 € 464 € 495 € 557 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers. 25 € 

Reducere al doilea copil 7-13.99 ani în cameră DBL cu pat 

suplimentar 140 € 

Supliment SGL 205 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 

ani plăteşte transportul; Al 2-lea copil 5-6.99 ani plăteşte 

transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat 

separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hoteli-

eră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, Sinaia, 

Slatina, Rm Vâlcea, Brăila - 100 

€; Constanţa, Craiova, Balş, 

Galaţi, Roman, Bacău, Adjud, 

Focşani, Rm Sărat – 105 €, 

Tulcea, Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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Hotel Palazzo di Zante ����

Palazzo di Zante are un design atractiv, inspirat de arhitectura 

tradiţională ionică și de stilul neoclasic.

Localizare: Hotelul este situat pe vârful unui deal, la 150 

de metri de plajă, în frumoasa zonă Vassilikos. Hotelul este 

adiacent hotelurilor Zante Royal Resort și Zante Imperial 

Beach. Orașul Zakynthos se află la o distanţă de 15 km de 

hotel iar aeroportul, la 17 km.

Plajă: Plaja publică de nisip se află la 150 m, accesibilă cu 

liftul sau pe o potecă. Șezlongurile și umbrelele sunt contra 

cost.

Facilități hotel: Recepţie, restaurant, restaurant a la carte, 

lobby baruri, Wi-Fi la recepţie gratuit, Spa, piscine pentru 

adulţi şi copii, bar la piscină, animaţie pe timpul zilei şi 

spectacole seara, karaoke, seif (contra cost), săli de conferinţă, 

cameră de bagaje, doctor la cerere, babysitting.

Facilități camere: 181 camere decorate modern și dotate 

cu aer condiţionat gratuit, TV prin satelit, telefon cu linie 

directă, minifrigider, seif (contra cost, 3 euro/zi sau 18 euro/ 

săptămână), baie cu uscător de păr, balcon cu vedere la 

piscină.

Facilități copii: Piscină exterioară, mini club (4-12 ani), acces 

la parcul de distracţii Zantino World.

Piscină: Piscină în aer liber cu umbrele și șezlonguri oferite 

gratuit.

Puncte forte
�» Situat foarte aproape de plajă

�» Camere recent renovate

�» Acces la aqua park-ul Zantino World

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

299 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
PV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL PV cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL PV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

27.05, 20.09, 23.09 570 € 428 € 456 € 513 €

31.05, 03.06 641 € 481 € 513 € 577 €

07.06, 10.06, 14.06, 17.06 670 € 503 € 536 € 603 €

21.06, 24.06, 28.06, 01.07, 13.09, 16.09 699 € 524 € 559 € 629 €

05.07, 08.07, 12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 
06.09, 09.09

799 € 599 € 639 € 719 €

26.07, 29.07, 02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 
16.08, 19.08, 23.08, 26.08, 30.08, 02.09

821 € 616 € 657 € 739 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar / pers 25 € 

Supliment SGL 205 € 

Supliment SV / pers 30 € 

Reducere al doilea copil 7-13.99 140 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-13.99 plateste 150 € 

transportul + taxe aeroport; 

Al doilea copil 2-6.99 plateste 150 € transportul + taxe aeroport 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare 

din Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice, programele opţionale taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în 
DBL PV

FIRST MINUTE Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
20% aplicata pana 
la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05, 19.05, 22.09 399 € 299 € 319 € 359 €

26.05, 02.06, 15.09 449 € 337 € 359 € 404 €

09.06, 465 € 349 € 372 € 419 €

08.09, 499 € 374 € 399 € 449 €

16.06, 23.06 532 € 399 € 426 € 479 €

30.06, 01.09 569 € 427 € 455 € 512 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08

624 € 468 € 499 € 562 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

pers. 25 € 

Reducere al doilea copil 7-13.99 ani în cameră DBL cu pat 

suplimentar 140 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 

5-13.99 ani plăteşte transportul; 

Al 2-lea copil 5-6.99 ani plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat 

separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 
București 85 €/ pers; 

Ploiești 90 €; Pitești, 

Buzău, Urziceni – 95 €; 

Braşov, Predeal, Sinaia, 

Slatina, Rm Vâlcea, Brăila - 

100 €; Constanţa, Craiova, 

Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, 

Rm Sărat – 105 €, Tulcea, 

Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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Hotel Matilda ����

În Vassilikos peisajele sunt demne a fi muze pentru pictorii 

care vor să adune în tablourile lor valurile Mării Ionice, 

plaje acoperite cu nisip fin, stânci semeţe și păduri de pini. 

Plajele sunt deseori apreciate a fi drept unele dintre cele mai 

frumoase plaje din Zakynthos. Acestea se bucură de nisip 

mătăsos, ape cristaline și facilităţi moderne menite să asigure 

confortul celor care aleg să se bucure de soare în Vassilikos.

Localizare: Hotelul Matilda este situat în cea mai frumoasă 

zonă a insulei, în Vassilikos, la doar 8 km de orașul Zakynthos 

și în apropiere de aeroport.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţie: recepţie, 

restaurant cu specific tradiţional grecesc și internaţional, 

bar, lounge, seif (contra cost), babysitting (la cerere și contra 

cost), piscină pentru adulţi, piscină pentru copii, loc de joacă 

pentru copii, serviciu de închiriere mașini și parcare gratuită, 

serviciu de trezire (la cerere), spălătorie (contra cost).

Facilități cameră: Camerele au în dotare TV, telefon, mini-

bar, aer condiţionat (inclus în preţ), seif (contra cost), acces 

internet Wi-Fi (gratuit), uscător de păr, baie cu duș/cadă și 

balcon cu vedere către munte sau mare.

Puncte forte
�» Loc de joacă pentru copii

�» Aer condiţionat gratuit

�» Wi-Fi gratuit

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

231 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 31.05, 03.06, 23.09 500 € 375 € 400 € 425 €

07.06, 10.06, 09.09, 16.09 553 € 415 € 442 € 470 €

14.06, 17.06, 21.06, 02.09 599 € 449 € 479 € 509 €

28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 
12.07, 15.07, 22.07, 29.07, 
05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 

652 € 489 € 522 € 554 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în DBL cu extrabed/pers 15 € 

Supliment SGL plecari 28.05-04.06 210 € 

Supliment SGL plecari 04.06-23.09 300 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil intre 2-12.99 

plateste 150 € transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din Cluj-Napoca 

și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, programele opţionale 

taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
GV

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicata pana la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ Locuri 
limitate

26.05, 22.09 355 € 231 € 249 € 284 €

02.06, 09.06 399 € 259 € 279 € 319 €

16.06, 23.06, 15.09 460 € 299 € 322 € 368 €

 30.06, 07.07, 14.07, 08.09 499 € 324 € 349 € 399 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08, 01.09

553 € 359 € 387 € 442 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

pers. 15 € 

Supliment SGL plecari 28.05 - 03.06 - 230 € 

Supliment SGL plecari 03.06 - 23.09 - 330 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-12.99 

plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza 

de pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, 

Sinaia, Slatina, Rm Vâlcea, 

Brăila - 100 €; Constanţa, 

Craiova, Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, Rm 

Sărat – 105 €, Tulcea, Sibiu, 

Iaşi - 110 €. 
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Koukounaria Hotel & Suites ����

Localizare: Acest hotel este situat în centrul frumoasei 

staţiunii Alykes care este renumită datorită numeroaselor 

restaurante şi taverne care servesc delicatese cretane. Acesta 

se află la 300 m de centrul oraşului, la o distanţă de 16 km de 

aeroport. Hotel Koukounaria este alegerea perfectă pentru 

petrecerea unui vacanţe de neuitat. Acesta este recomandat 

atât pentru familii, cupluri cât şi pentru grupuri de prieteni.

Facilități hotel: Hotelul este compus din 3 cladiri şi oferă 

facilităţi precum: recepţie, restaurant, 2 baruri, cafenea, acces 

wifi, piscină exterioară dotată cu şezlonguri şi umbreluţe, 

parcare, schimb valutar, spălătorie, asistenţă medicală la 

cerere, serviciu rent a car. Hotelul pune la dispoziţia clienţilor 

săi transfer gratuit către şi din oraşul Zante.

Facilități camere: Hotelul oferă 78 de camere moderne, 

spaţioase, dotate cu facilităţi precum: baie cu cadă sau duş, 

uscător de păr, TV, aer condiţionat, seif (contra cost), wifi 

(contra cost).

Plaja: Plaja se află la o distanţă de 300 m.

Puncte forte
�» Piscină exterioară

�» Aproape de centrul oraşului

�» Camere elegant decorate şi 

confortabile

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

359 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27,05 700 € 525 € 560 € 595 €

31.05, 03.06, 07.06, 10.06, 
13.09, 16.09, 20.09, 23.09

745 € 559 € 596 € 633 €

14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 
06.09, 09.09

799 € 599 € 639 € 679 €

28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 
26.08, 30.08, 02.09

839 € 629 € 671 € 713 €

12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 
26.07, 29.07, 02.08, 09.08, 
05.08, 12.08, 16.08, 19.08, 
23.08

865 € 649 € 692 € 735 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră Stylish cu pat suplimentar/ 

pers - 30 € 

Supliment SGL 430 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil intre 2-10.99 in camera Stylish 

plateste 150 € transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din 

Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MNUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ Locuri 
limitate

12.05, 479 € 359 € 383 € 431 €

19.05, 26.05 500 € 375 € 400 € 450 €

22.09, 519 € 389 € 415 € 467 €

16.09, 540 € 405 € 432 € 486 €

02.06, 08.09 559 € 419 € 447 € 503 €

10.06, 17.06 599 € 449 € 479 € 539 €

23.06, 30.06 620 € 465 € 496 € 558 €

07.07, 633 € 475 € 506 € 570 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

700 € 525 € 560 € 630 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră Stylish cu pat suplimentar/ 

pers. 30 € 

Supliment SGL 430 € 

Reducere al doilea copil 7-13.99 ani în cameră DBL cu pat 

suplimentar 140 € 

Copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-10.99 ani in camera 

Stylish plăteşte transportul; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de 

pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, 

Sinaia, Slatina, Rm Vâlcea, 

Brăila - 100 €; Constanţa, 

Craiova, Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, Rm 

Sărat – 105 €, Tulcea, Sibiu, 

Iaşi - 110 €. 

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Locanda Beach ����

Staţiunea Argassi este una dintre cele mai cautate staţiuni 

de pe insulă. Argassi este un loc cosmopolit, cu o viaţă de 

noapte intensă, cu o plajă de nisip de aproape un kilometru şi 

o varietate de activităţi pentru turişti. Argassi este o destinaţie 

potrivită pentru cei care îşi doresc un concediu activ.

Localizare: Hotelul Locanda este situat în staţiunea Argassi, 

la 200 de m de centrul staţiunii, la 3 km distanţă de oraşul 

Zante, 5 km de aeroport şi 50 m de cea mai apropiată staţie 

de autobuz.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi 

facilităţi şi servicii precum: recepţie, restaurant, grădină, 

acces la internet în zonele publice, piscină cu şezlonguri şi 

umbreluţe, bar la piscină, serviciu de babysitting la cerere 

(contra cost), servicii medicale, parcare gratuită. Hotelul a fost 

renovat în 2018.

Facilități camere: Camerele sunt dotate cu facilităţi precum: 

baie cu duş şi uscător de păr, aer condiţionat, televizor, 

frigider, seif (contra cost), balcon.

Plaja: Se află o distanţă de aproximativ 5 minute de plajă.

Puncte forte
�» Renovat în 2018

�» Situat lângă plaja cu nisip

�» Aproape de centrul staţiunii Argassi

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

375 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 23.09 699 € 524 € 559 € 594 €

31.05, 03.06, 07.06, 10.06, 
13.09, 16.09, 20.09

742 € 557 € 594 € 631 €

14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 
06.09, 09.09

799 € 599 € 639 € 679 €

28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 
23.08, 30.08, 26.08, 02.09

841 € 631 € 673 € 715 €

12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 
26.07, 29.07, 02.08, 05.08, 
09.08, 12.08, 16.08, 19.08

864 € 648 € 691 € 734 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 

- 20 € 

Supliment SGL standard 440 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-13.99 plateste 

150 € transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare 

din Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice, programele opţionale taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ Locuri 
limitate

19.05, 500 € 375 € 400 € 450 €

22.09, 519 € 389 € 415 € 467 €

26.05, 02.06, 15.09 530 € 398 € 424 € 477 €

08.09, 559 € 419 € 447 € 503 €

09.06, 16.06 599 € 449 € 479 € 539 €

23.06, 30.06 620 € 465 € 496 € 558 €

07.07, 633 € 475 € 506 € 570 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

699 € 524 € 559 € 629 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în camera cu pat suplimentar/ 

pers. 20 € 

Supliment SGL 440 € 

Copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 ani 

plăteşte transportul; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din 

tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu 

beneficiaza de pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 90 

€; Pitești, Buzău, Urziceni – 95 €; 

Braşov, Predeal, Sinaia, Slatina, Rm 

Vâlcea, Brăila - 100 €; Constanţa, 

Craiova, Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, Rm Sărat – 

105 €, Tulcea, Sibiu, Iaşi - 110 €. 

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel California ���

Plaja din Golful Laganas este un loc unde găsești câte puţin 

din toate. Fâșia de nisip fin se întinde pe mai bine de 5 

kilometri, fiind cea mai mare plaja de pe insula Zakynthos. În 

golf, apa este perfectă, limpede și de o culoare incredibilă, 

puţin adâncă și fără curenţi puternici. Hotelul California este 

recomandat in special cuplurilor.

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Laganas, la 20 m 

de plajă, 3.3 km de aeroport și 10 minute de mers pe jos de 

centrul staţiunii. La aproximativ 400 de metri de hotel se află 

magazine, taverne și baruri.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor lobby cu 

recepţie deschisă 24 de ore, restaurant, snack bar, internet wi-

fi gratuit în zonele publice, masă de biliard, piscină exterioară 

cu secţiune pentru copii. Oaspeţii își pot savura micul dejun 

pe terasă.

Facilități cameră: Toate camerele hotelului California sunt 

mobilate tradiţional cu pardoseală din marmură și un balcon 

cu vedere la mare și la piscină. Acestea au în dotare aer 

condiţionat (7 euro/zi), seif (10 euro/săptămână), telefon, 

frigider. Baia este dotată cu cadă sau duș. Nici o cameră nu 

dispune de televizor.

Puncte forte
�» Situat aproape de plajă

�» Wi-fi gratuit în zonele publice

�» Aproape de centrul staţiunii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi cu mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi cu mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

129 €
TURISTIC

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 23.09 369 € 295 € 314 € 332 €

31.05, 03.06, 07.06, 10.06, 
14.06, 16.09, 20.09

399 € 319 € 339 € 359 €

17.06, 21.06, 24.06, 28.06, 
01.07, 06.09, 09.09, 13.09

436 € 349 € 371 € 392 €

05.07, 08.07, 12.07, 15.07, 
19.07, 22.07, 30.08, 02.09

499 € 399 € 424 € 449 €

26.07, 29.07, 02.08, 05.08, 
09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 
23.08, 26.08

519 € 415 € 441 € 467 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 10 € 

Supliment SGL 170 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-11.99 plateste 150 € 

transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare 

din Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice, programele opţionale taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ Locuri 
limitate

05.05, 12.05, 22.09 199 € 129 € 139 € 159 €

02.06, 19.05, 26.05, 15.09 229 € 149 € 160 € 183 €

09.06, 249 € 162 € 174 € 199 €

16.06, 23.06, 08.09 269 € 175 € 188 € 215 €

30.06, 01.09 337 € 219 € 236 € 270 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

377 € 245 € 264 € 302 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar/ pers. 10 € 

Supliment SGL 170 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 

plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din 

tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza 

de pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, Sinaia, 

Slatina, Rm Vâlcea, Brăila - 100 

€; Constanţa, Craiova, Balş, 

Galaţi, Roman, Bacău, Adjud, 

Focşani, Rm Sărat – 105 €, 

Tulcea, Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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Hotel Blue Waves ���

Blue Waves este ideal pentru familiile cu copii, datorită 

camerelor spaţioase și adecvat utilate pe care hotelul le pune 

la dispoziţia acestora.

Plaja Laganas este una din cele mai populare și cosmopolite 

plaje ale insulei, localizată la 9 km nord de Zante. Se întinde 

în jurul golfului unde se găsesc numeroase șezlonguri și 

umbrele. 

Localizare: Hotelul Blue Waves se află 1 km de strada 

principală din Laganas, lângă plajă, la 6 km de Zante Town și 

port și la 3 km de Aeroportul Naţional din Zakynthos.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia clienţilor 

restaurant de familie (oaspeţii hotelului au discount de 

10%), seif-uri, parcare, grădină cu flori, rampă și lift pentru 

persoanele cu dizabilităţi. Restaurantul oferă preparate 

tradiţionale şi internaţionale de calitate, la oricare dintre 

mesele principale ale zilei. Complexul a fost renovat în 2007.

Facilități cameră: Hotelul Blue Waves oferă camere duble, 

triple și apartmente, în total 59 camere, decorate într-un stil 

modern, fiecare cu facilităţi precum aer condiţionat (6 euro/

zi), TV, Wifi (3 euro/zi sau 15 euro/săptămână), frigider (10 

euro/săptămână), seif (10 euro/săptămână).

Activități/Divertisment: Aproape de hotel sunt multe 

taverne, magazine, baruri și cluburi.

Puncte forte
�» Camere spaţioase

�» Localizat în staţiunea Laganas

�» Lângă plajă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» 7 nopţi cazare

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

119 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 23.09 374 € 299 € 318 € 340 €

31.05, 03.06, 07.06, 10.06, 
16.09, 20.09

411 € 329 € 349 € 374 €

14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 
28.06, 01.07, 09.09, 13.09, 

424 € 339 € 360 € 386 €

05.07, 08.07, 12.07, 15.07, 
19.07, 30.08, 02.09, 06.09

449 € 359 € 382 € 409 €

22.07, 26.07, 29.07, 02.08, 
05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 
19.08, 23.08, 26.08

469 € 375 € 399 € 427 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 

20 € 

Supliment SGL 150 € 

Reducere copil 7-11.99 ani 30 € 

Posibilitate cazare in camera BEST DEAL - tarif de la 281 

€ / pers 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil intre 2-6.99 plateste 150 € 

transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din 

Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05, 12.05, 22.09 199 € 119 € 139 € 159 €

19.05, 15.09 229 € 137 € 160 € 183 €

26.05, 02.06, 09.06, 08.09 249 € 149 € 174 € 199 €

16.06, 23.06 279 € 167 € 195 € 223 €

30.06, 299 € 179 € 209 € 239 €

07.07, 349 € 209 € 244 € 279 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

427 € 256 € 299 € 342 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

pers. 20 € 

Supliment SGL 180 € 

Reducere cazare copil 7-11.99 ani în cameră DBL cu pat 

suplimentar 30 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-6.99 plăteşte 

transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de 

pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; 

Ploiești 90 €; Pitești, 

Buzău, Urziceni – 95 €; 

Braşov, Predeal, Sinaia, 

Slatina, Rm Vâlcea, Brăila - 

100 €; Constanţa, Craiova, 

Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, 

Rm Sărat – 105 €, Tulcea, 

Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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g r e c i a  |  i n s u l a  z a k y n t h o s

Hotel Esperia ����

Localizare: Hotelul este situat în Laganas, la 30 m de plajă, la 

8 km de orașul Zante și la 7 km de aeroport.

Facilități hotel: Hotelul Esperia 3* oferă turiștilor recepţie 24 

h, snack-bar, restaurant, lounge, snack bar la piscină, centru 

Spa și jacuzzi (contra cost), sală de gimnastică (gratuit), biliard 

(contra cost), acces pentru persoane cu dizabilităţi, internet 

corner, acces Wi-Fi în lobby și la piscină gratuit, servicii fax/

copiere, baby sitting (la cerere), doctor (la cerere), magazin 

de suveniruri, închiriere de mașini și motociclete, parcare 

gratuită.

Facilități camere: Camerele au telefon, TV, radio, mini-bar 

(contra cost), aer condiţionat (contra cost, 7 euro/cameră/

zi), seif (contra cost, 18 euro/săptămână), Wi-Fi (gratuit), baie 

cu duş sau cadă, uscător de păr, balcon sau terasă, unele au 

vedere la mare. 

Facilități copii: Babysitting (la cerere), piscină în aer liber, 

teren de joacă.

Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară cu secţiune 

pentru copii, unde şezlongurile și umbrelele sunt gratuite, 

bar la piscină.

Plaja: Plaja este cu nisip fin, iar intrarea în mare este lină. 

Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost (aproximativ 8 

euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă).

Puncte forte
�» Recent renovat

�» La câţiva paşi de mare

�» Locaţie centrală în Laganas, în zona 

animată a staţiunii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

129 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTT rrrrrrrr

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
GV

FIRST MINUTE Loc în 
DBL GV cu REDUCERE 
20% aplicată până 
la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu GV REDUCERE 
15% aplicată până 
la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

27.05, 31.05, 03.06, 23.09 369 € 295 € 314 € 332 €

07.06, 10.06 399 € 319 € 339 € 359 €

14.06, 17.06, 16.09, 20.09 436 € 349 € 371 € 392 €

21.06, 24.06, 28.06, 01.07, 06.09, 
09.09

499 € 399 € 424 € 449 €

05.07, 08.07, 12.07, 15.07, 02.09 529 € 423 € 450 € 476 €

19.07, 22.07, 26.07, 29.07, 02.08, 
05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 
23.08, 26.08, 30.08

549 € 439 € 467 € 494 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

pers 10 €

Supliment SGL standard 160 € 

Supliment HB/pers(inclusiv copil) 55 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-13.99 plateste 

transportul 150 €+ taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din 

Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ Locuri 
limitate

05.05, 12.05, 22.09 199 € 129 € 139 € 159 €

19.05, 26.05, 02.06, 15.09 229 € 149 € 160 € 183 €

9,06 249 € 162 € 174 € 199 €

16,06 269 € 175 € 188 € 215 €

23.06, 30.05, 09.09 337 € 219 € 236 € 270 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08

374 € 243 € 262 € 299 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 10 €

Supliment SGL 140 € 

Supliment demipensiune/persoană/ sejur 60 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 

plăteşte transportul.

**Reducerile şi suplimentele se calculează din 

tariful standard.

**Copiii care au gratuitate la cazare nu 

beneficiaza de pat separat!

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, 

Sinaia, Slatina, Rm Vâlcea, 

Brăila - 100 €; Constanţa, 

Craiova, Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, Rm 

Sărat – 105 €, Tulcea, Sibiu, 

Iaşi - 110 €. 
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g r e c i a  |  i n s u l a  z a k y n t h o s

Hotel Georgina Inn ���

Localizare: Hotelul Georgina Inn este situat în staţiunea 

Agios Sostis, la 11 km de oraşul Zante, 6 km de aeroport şi 

3 km distanţă de staţiunea Laganas. Înconjurat de măslini 

şi flori, hotelul este poziţionat într-o zonă liniştită şi este o 

locaţie ideală pentru petrecerea unui sejur relaxant.

Facilități hotel: Hotelul Georgina Inn oferă servicii şi facilităţi 

precum: recepţie, acces la internet în zonele publice, piscină 

exterioară cu şezlonguri şi umbreluţe, schimb valutar, snack 

bar, pool bar, serviciu rent a car (contra cost), servicii medicale 

(contra cost), serviciu de spălătorie (la cerere).

Facilități camere: Camerele sunt frumos mobilate şi sunt 

dotate cu facilităţi precum: baie cu cadă sau duş, Tv satelit, 

seif, aer condiţionat (contra cost 6 Euro/zi), frigider, cuptor cu 

microunde, chicinetă complet utilată şi balcon.

Plaja: Plaja staţiunii Agios Sostis este situată la 100 m distanţă 

de hotel şi este cu nisip.

Puncte forte
�» La 100 m distanţă de plajă 

�» Servicii de calitate

�» Piscină exterioară

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

195 €
TURISTIC 

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououououTTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 23.09 499 € 399 € 424 € 449 €

31.05, 03.06, 16.09, 20.09 549 € 439 € 467 € 494 €

07.06, 10.06, 14.06, 17.06, 
06.09, 09.09, 13.09

599 € 479 € 509 € 539 €

21,06. 24.06, 28.06, 01.07, 
05.07, 08.07, 12.07, 15.07, 
19.07, 30.08, 02.09

624 € 499 € 530 € 562 €

22.07, 26.07, 29.07, 02.08, 
05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 
19.08, 23.08, 26.08

724 € 579 € 615 € 652 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL/ pers - 15 € 

Supliment SGL 240 € 

Reducere primul copil 6-11.99 in DBL 80 € 

Reducere al doilea copil 2-11.99 STD 4 paturi 80 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-5.99 plateste 150 

€ transportul + taxe aeroport 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare 

din Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice, programele opţionale taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 22.09 300 € 195 € 210 € 240 €

02.06, 09.06 368 € 239 € 258 € 294 €

15.09, 369 € 240 € 258 € 295 €

16.06, 08.09 429 € 279 € 300 € 343 €

23.06, 30.06, 07.07, 14.07 479 € 311 € 335 € 383 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 26.08, 01.09

490 € 319 € 343 € 392 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră TPL / pers. 15 € 

Reducere cazare în cameră Quad / pers. 20 € 

Supliment SGL 240 € 

Reducere primul copil 6-11.99 ani în cameră DBL 80 € 

Reducere al doilea copil 6-11.99 ani în cameră Quad 80 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-5.99 ani 

plăteşte transportul; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de 

pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, 

Sinaia, Slatina, Rm Vâlcea, 

Brăila - 100 €; Constanţa, 

Craiova, Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, Rm 

Sărat – 105 €, Tulcea, Sibiu, 

Iaşi - 110 €. 
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g r e c i a  |  i n s u l a  z a k y n t h o s

Hotel Plaza Palace ���

Localizare: Hotelul este situat în populara staţiune Tsilivi, la 

200 metri de plaja, 3 km de orașul Zakynthos și la 6 km de 

Aeroportul Internaţional din Zakynthos.

Plaja: Plaja publică cu nisip se află la 200 de metri, iar intrarea 

în mare este lină. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost 

(aproximativ 8 euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă).

Facilități hotel: Plaza Pallas 3*oferă clienţilor recepţie, 

restaurant, cocktail bar, acces Wi-Fi în spaţiile publice gratuit, 

TV lounge, sală de jocuri (contra cost), seif (contra cost, 15 

euro/saptămână), seri tematice, facilităţi pentru persoanele 

cu dizabilităţi, grădină, terasă, spălătorie și serviciu de 

călcătorie, parcare gratuită.

Facilități camere: Cele 48 camere standard (pentru 2 sau 

3 persoane) și apartamente (cu un dormitor sau cu două 

dormitoare) sunt amplasate în clădiri de câte 3 etaje în jurul 

piscinei, având un design atrăgător. Toate camerele dispun 

de aer condiţionat gratuit, minifrigider (gratuit), uscător de 

păr și balcon. Camerele standard au o suprafaţă de 30 mp.

Facilități copii: Piscină în aer liber, loc de joacă. 

Piscina: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor o piscină 

exterioară pentru adulţi cu șezlonguri și umbrele gratuite și 

un bar lângă piscină.

Puncte forte
�» Aproape de plaja cu nisip premiată cu 

Blue Flag

�» La 5 minute de centrul staţiunii

�» Internet Wifi în zonele publice

�» Parcare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

269 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 31.05, 03.06 524 € 419 € 445 € 482 €

07.06, 10.06, 20.09, 23.09 599 € 479 € 509 € 551 €

14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 
28.06, 01.07, 06.09, 09.09, 
13.09, 16.09

624 € 499 € 530 € 574 €

05.07, 08.07, 12.07, 15.07, 
30.08, 02.09

649 € 519 € 552 € 597 €

19.07, 22.07, 26.07, 29.07, 
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 
16.08, 19.08, 23.08, 26.08

736 € 589 € 626 € 677 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 20 € 

Supliment SGL 250 € pentru 27.05-09.06 și 360 € pentru 

10.06-30.09 

Reducere al doilea copil 6-13.99 100 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 plateste transportul 

150 €+ taxe aeroport; 

Al doilea copil 2-5.99 plateste transportul 150 € + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare 

din Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicata pana la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ Locuri 
limitate

05.05, 22.09 359 € 269 € 287 € 312 €

12.05, 19.05, 26.05 372 € 279 € 298 € 324 €

02.06, 15.09 399 € 299 € 319 € 347 €

09.06, 16.06 437 € 328 € 350 € 380 €

23.06, 479 € 359 € 383 € 417 €

30.06, 07.07, 08.09 532 € 399 € 426 € 463 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

569 € 427 € 455 € 495 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers. 20 € 

Supliment SGL - 06.05-09.06 250 € 

Supliment SGL - 10.06-30.09 360 € 

Reducere al doilea copil 6-13.99 ani în cameră DBL cu pat 

suplimentar 100 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 ani 

plăteşte transportul; Al doilea copil 2-5.99 ani plateste 

transportul; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat 

separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/

pers.), asigurare medicală de 

călătorie, asigurare storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale, taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de 

către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; 

Ploiești 90 €; Pitești, 

Buzău, Urziceni – 95 €; 

Braşov, Predeal, Sinaia, 

Slatina, Rm Vâlcea, Brăila - 

100 €; Constanţa, Craiova, 

Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, 

Rm Sărat – 105 €, Tulcea, 

Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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g r e c i a  |  i n s u l a  z a k y n t h o s

Hotel Letsos ���

Localizare: Acest hotel este situat în staţiunea Alykanas, la 

100 m distanţă de centrul staţiunii, 15 km de centrul oraşului 

Zante şi 18 km de aeroport .

Facilități hotel: Hotelul Letsos&Suites este un hotel modern 

de 3* şi oferă servicii precum: recepţie 24h, living spaţios 

cu TV, bar, piscină exterioară cu şezlonguri şi umbreluţe, 

snack bar, cocktail bar, sală de billiard şi jocuri electronice, 

supermarket, magazin de bijuterii, cameră de jocuri cu masă 

de biliard şi jocuri electronice, parcare. Hotelul organizează 

nopţi greceşti cu barbeque, dansatori locali şi muzică live, 

bingo, karaoke, astfel oaspeţii vor avea parte de momente 

memorabile. Pentru cei mici există facilităţi precum: loc de 

joacă pentru copii, piscină pentru copii.

Facilități camere: Hotelul oferă un total de 180 de camere 

dotate cu baie cu duş, aer condiţionat (contra cost), TV, 

frigider, seif (contra cost), balcon sau terasă.

Plaja: Plaja se află la o distanţă de 150 metri faţă de hotel.

Puncte forte
�» Aproape de centrul staţiunii (100 m)

�» Piscină exterioară

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu demipensiune 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

195 €
TURISTIC

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 449 € 359 € 382 € 404 €

31,05, 03.06, 07,06, 10.06, 
13.09, 16.09, 20.09, 23.09

499 € 399 € 424 € 449 €

14.06, 17.06, 21.06, 28.06, 
01.07 , 06.09

524 € 419 € 445 € 472 €

05.07, 08.07, 12.07, 15.07, 
19.07, 22.07, 26.07 26.08, 
30.08, 02.09

599 € 479 € 509 € 539 €

29.07, 02.08, 05.08, 09.08, 
12.08, 16.08, 19.08, 23.08

624 € 499 € 530 € 562 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

pers - 15 € 

Supliment SGL 250 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil intre 2-5.99 plateste 150 € 

transportul + taxe aeroport; 

Un copil 6-17.99 are reducere 80 € din tariful de adult. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din 

Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicata pana la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ Locuri 
limitate

26.05, 300 € 195 € 210 € 240 €

22.09, 321 € 209 € 225 € 257 €

09.06, 368 € 239 € 258 € 294 €

15.09, 369 € 240 € 258 € 295 €

08.09, 429 € 279 € 300 € 343 €

16.06, 23.06, 30.06, 07.07 469 € 305 € 328 € 375 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

499 € 324 € 349 € 399 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar/ pers. 15 € 

Supliment SGL 280 € 

Reducere al doilea copil 6-17.99 ani în DBL 80 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-5.99 ani 

plăteşte transportul; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza 

de pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, Sinaia, 

Slatina, Rm Vâlcea, Brăila - 100 

€; Constanţa, Craiova, Balş, 

Galaţi, Roman, Bacău, Adjud, 

Focşani, Rm Sărat – 105 €, 

Tulcea, Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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g r e c i a  |  i n s u l a  z a k y n t h o s

Hotel Dinos ���

Localizare: Hotelul este situat în Tsilivi, nu foarte departe 

de centru, unde există o multitudine de magazine, taverne 

şi baruri. Plaja cu nisip, decorată cu Steagul Albastru, se află 

la 400 m, la doar 5 minute de mers pe jos, fiind recomandată 

atât familiilor cu copii, cât și tinerilor. La 3 km de hotel se află 

Zakynthos Town şi la 5 km aeroportul.

Plaja: Plaja publică cu nisip fin din Tsilivi este frumos 

amenajată, uşor accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și 

umbrelele sunt contra cost (8 euro/set).

Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi 

recepţie, restaurant, lobby bar, seif, lift, serviciu de trezire, 

acces Wi-Fi gratuit, piscină pentru adulţi, piscină pentru copii, 

bar la piscină, şezlongurile şi umbrelele gratuite la piscină, 

grădină frumos amenajată, parcare gratuită în limita locurilor 

disponibile.

Facilităţi camere: Toate camerele hotelului dispun de

aer condiţionat (inclus în preţ), TV satelit, frigider, seif (contra 

cost – 15 euro/săptămână), acces Wi-Fi gratuit, uscător de 

păr, baie cu duş sau cadă şi balcon sau verandă cu vedere 

la munte, mare sau spre insula Kefalonia. Camerele au o 

suprafaţă de 30 mp.

Puncte forte
�» Situat aproape de plaja cu nisip fin

�» Wi-Fi gratuit

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

248 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooouououououououuououTTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 31.05, 03.06, 20.09, 
23.09

499 € 399 € 424 € 449 €

07.06, 10.06, 06.09, 09.09, 
13.09

549 € 439 € 467 € 494 €

14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 
30.08, 02.09

599 € 479 € 509 € 539 €

28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 
12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 
26.07, 29.07, 02.08, 05.08, 
09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 
23.08, 26.08

624 € 499 € 530 € 562 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 

20 € 

Supliment SGL 320 € 

Reducere al doilea copil 2-13.99 (la cerere) 100 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-13.99 plateste 

150 € transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare 

din Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicata pana la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ Locuri 
limitate

19.05, 354 € 248 € 266 € 301 €

26.05, 22.09 355 € 249 € 266 € 302 €

02.06, 09.06, 08.09, 15.09 399 € 279 € 299 € 339 €

16.06, 23.06, 30.06, 07.07 499 € 349 € 374 € 424 €

14.07, 25.08, 01.09 569 € 398 € 427 € 484 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08

585 € 410 € 439 € 497 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar/ pers. 20 € 

Supliment SGL 345 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 

ani plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din 

tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu 

beneficiaza de pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 90 

€; Pitești, Buzău, Urziceni – 95 €; 

Braşov, Predeal, Sinaia, Slatina, Rm 

Vâlcea, Brăila - 100 €; Constanţa, 

Craiova, Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, Rm Sărat – 

105 €, Tulcea, Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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g r e c i a  |  i n s u l a  z a k y n t h o s

Hotel Strada Marina ���

Zante Town este un oraș istoric și centrul comercial al 

insulei. Se remarcă prin prezenţa arhitecturii în stil veneţian, 

a numărului mare de centre comerciale și magazine și, 

bineînţeles, prin portul său unde ambarcaţiunile își așteaptă 

turiștii. Arhitectura actuală a orașului este relativ nouă, Zante 

fiind reconstruit aproape în totalitate după cutremurul din 

anul 1953. 

Localizare: Strada Marina beneficiază de o locaţie 

convenabilă, la 200 de metri de port și de centrul oraşului 

Zakynthos. La 100 de metri de hotel, veţi găsi o staţie de 

autobuz, iar cea mai apropiată plajă este la 500 de metri. 

Aeroportul Zakynthos este la numai 3 km.

Facilități hotel: Hotelul oferă camere cu vedere la mare 

și oraș, un bar cu lounge interior și o terasă pe acoperiș. 

Oaspeţii îşi pot începe ziua cu micul dejun tip bufet. Mai 

târziu, aceştia se pot bucura de o băutură sau un cocktail 

în lounge sau pe terasa cu vedere la mare, care oferă şi 

o piscină. Hotelul oferă acces gratuit la internet Wi-Fi şi o 

parcare gratuită.

Facilități camere: Camerele hotelului Strada Marina au 

aer condiţionat (contra cost), balcon privat, TV satelit, zonă 

de relaxare, minifrigider, seif şi o baie privată cu articole de 

toaletă gratuite și uscător de păr.

Puncte forte
�» Wifi gratuit în zonele publice

�» Situat în centrul orașului Zante

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

119 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTT rrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27,05 399 € 299 € 319 € 339 €

20.09, 23.09 451 € 338 € 361 € 383 €

31.05, 03.06, 07.06, 10.06 452 € 339 € 362 € 384 €

14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 
28.06, 01.07, 06.09, 09.09, 
13.09, 16.09

499 € 374 € 399 € 424 €

05.07, 08.07, 12.07, 15.07, 
19.07, 22.07, 26.08, 30.08, 02.09

519 € 389 € 415 € 441 €

26.07, 29.07, 03.08, 05.08, 
09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 23.08

531 € 398 € 425 € 415 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 

15 € 

Supliment SGL Classic 220 € 

Supliment demipensiune / pers 120 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-11.99 plateste 

transportul 150 €+ taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din 

Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05, , 22.09 199 € 119 € 139 € 159 €

12.05, 15.09 249 € 149 € 174 € 199 €

19,05 269 € 161 € 188 € 215 €

26.05, 02.06, 09.06, 08.09 284 € 170 € 199 € 227 €

23,06 299 € 179 € 209 € 239 €

30.06, 01.09 349 € 209 € 244 € 279 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08

449 € 269 € 314 € 359 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare 

persoană 15 € 

Supliment SGL(classic) 225 € 

Supliment demipensiune/adult/copil peste 2 ani/sejur 

120 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 plăteşte 

transportul. 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

**Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de 

pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/

pers.), asigurare medicală de 

călătorie, asigurare storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale, taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de 

către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în 

funcţie de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; 

Ploiești 90 €; Pitești, 

Buzău, Urziceni – 95 €; 

Braşov, Predeal, Sinaia, 

Slatina, Rm Vâlcea, Brăila - 

100 €; Constanţa, Craiova, 

Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, 

Rm Sărat – 105 €, Tulcea, 

Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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g r e c i a  |  i n s u l a  z a k y n t h o s

Hotel Andreolas Beach
Laganas este cea mai mare și cea mai populară staţiune 

de pe insula Zakynthos. Peste 100 de baruri, restaurante și 

cluburi moderne, o viaţă de noapte foarte agitată, o plajă cu 

nisip fin, destul de aglomerată în sezon, și broaște ţestoase, 

sunt doar câteva dintre motivele pentru care puteţi pune 

Laganas pe lista destinaţiilor voastre de vacanţă în Grecia.

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Laganas, chiar 

pe plaja cea mai cunoscută din insulă, la 300 m distanţă de 

centrul deosebit de animat, populat cu nenumărate taverne, 

magazine și cluburi.

Facilități hotel: Andreolas Beach pune la dispoziţia turiștilor 

piscină exterioară, snack bar, Wifi gratuit, recepţie deschisă 

24h, parcare gratuită.

Facilități cameră: Camerele sunt dotate cu minifrigider, TV, 

baie cu duș sau cadă, aer condiţionat (7 euro/camera), seif 

(2,5 euro/cameră/zi), balcon.

Puncte forte
�» Wifi gratuit în zonele publice

�» Situat pe plajă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

65 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27,05 359 € 269 € 287 € 305 €

31.05, 03.06, 07.06, 10.06, 
23.09

385 € 289 € 308 € 327 €

14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 
09.09, 13.09, 20.09

395 € 296 € 316 € 336 €

28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 
02.09, 06.09

460 € 345 € 368 € 391 €

12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 
26.07, 29.07, 02.08, 05.08, 
09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 
23.08, 26.08, 30.08

479 € 359 € 383 € 407 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 5 € 

Supliment SGL 130 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-11.99 plateste 

transportul 150 €+ taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din 

Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicata pana la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05, 19.05, 26.05, 29.09 93 € 65 € 70 € 74 €

02.06, 124 € 87 € 93 € 99 €

09.06, 15.09, 22.09 140 € 98 € 105 € 112 €

16.06, 179 € 125 € 134 € 143 €

23.06, 30.06, 08.09 255 € 179 € 191 € 204 €

14.07, 21.07, 25.08, 01.09 350 € 245 € 263 € 280 €

28.07, 04.08, 11.08, 18.08 374 € 262 € 281 € 299 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar/ pers. 5 € 

Supliment SGL 130 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 

plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din 

tariful standard. 

Copiii care au gratuitate la cazare nu 

beneficiaza de pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, Sinaia, 

Slatina, Rm Vâlcea, Brăila - 100 

€; Constanţa, Craiova, Balş, 

Galaţi, Roman, Bacău, Adjud, 

Focşani, Rm Sărat – 105 €, 

Tulcea, Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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g r e c i a  |  i n s u l a  z a k y n t h o s

Hotel Sydney

Plaja Laganas este una din cele mai populare și cosmopolite 

plaje ale insulei, localizată la 9 km nord de Zante. Fâșia de 

nisip fin se întinde pe mai bine de 5 km (cea mai mare de 

pe insula Zakynthos), iar apa este perfectă, limpede și de o 

culoare incredibilă, puţin adâncă și fără curenţi puternici. În 

plus, în Golful Laganas veţi avea șansa să înotaţi pe lângă 

broaștele ţestoaste Caretta-Caretta. 

Localizare: Hotelul este situat în Laganas într-o zonă liniștita 

a staţiunii, dar în același timp aproape de magazine, baruri 

și cluburi. Hotel Sydney este localizat la 200 m de plajă, 

100 m de magazine, la 8 km de Zakynthos Town și 4 km de 

aeroportul din Zakynthos.

Facilități hotel: Hotelul dispune de aer condiţionat, parcare 

(gratuit), gradină, recepţie 24h, wifi în recepţie.

Facilități cameră: Camerele sunt dotate cu baie cu duș, 

balcon, aer condiţionat (contra cost), seif (contra cost) 

frigider, TV. 

Puncte forte
�» Situat aproape de plajă

�» Parcare gratuită

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

107 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 13.09, 16.09, 20.09, 
23.09

327 € 245 € 262 € 278 €

31.05, 03.06, 07.06, 10.06, 
06.09, 09.09

355 € 266 € 284 € 302 €

14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 
28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 
30.08, 02.09

399 € 299 € 319 € 339 €

12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 
26.07, 29.07, 02.08, 05.08, 
09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 
23.08, 26.08

465 € 349 € 372 € 395 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 115 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-13.99 plateste 

transportul 150 €+ taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din 

Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 15.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.05, 22.09 165 € 107 € 116 € 132 €

02.06, 15.09 199 € 119 € 139 € 159 €

09.06, 16.06 215 € 129 € 151 € 172 €

23.06, 30.06, 07.07, 08.09 248 € 149 € 174 € 198 €

1,09 265 € 159 € 186 € 212 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08

282 € 169 € 197 € 226 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 95 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un 

copil 5-13.99 plăteşte transportul. 

**Reducerile şi suplimentele se 

calculează din tariful standard. 

**Copiii care au gratuitate la cazare 

nu beneficiaza de pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), asigurare 

medicală de călătorie, asigurare storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 90 €; 

Pitești, Buzău, Urziceni – 95 €; Braşov, 

Predeal, Sinaia, Slatina, Rm Vâlcea, 

Brăila - 100 €; Constanţa, Craiova, 

Balş, Galaţi, Roman, Bacău, Adjud, 

Focşani, Rm Sărat – 105 €, Tulcea, 

Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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g r e c i a  |  i n s u l a  z a k y n t h o s

Lucia Studios
Laganas este cea mai mare și mai aglomerată staţiune 

de pe insulă. Principala atracţie sunt broaștele ţestoase 

Caretta-Caretta, specie pe cale de dispariţie. Staţiunea oferă 

multe restaurante, taverne, cafenele, cluburi, magazine de 

suveniruri, centre de închiriat mașini și biciclete și condiţii 

ideale pentru sporturi nautice. Staţiunea este recomandată 

tinerilor și doritorilor de distracţie de toate vârstele, 

petrecerile aici întinzându-se de regulă până în zori, în fiecare 

noapte. În timpul zilei, dacă cineva dorește să se despartă 

de plaja animată poate merge la cumpărături sau la masă în 

unul din numeroasele restaurante din zonă.

Localizare: Studiourile Lucia sunt localizate într-o zonă 

liniștită din cea mai cunoscută staţiune din Zakynthos, 

Laganas, la câteva minute de mers pe jos de plajă și centrul 

staţiunii.

Facilități hotel: Lucia Studios oferă aer condiţionat, parcare, 

servicii de curăţenie o dată la 2 zile. 

Facilități cameră: Studiourile sunt dotate cu chicinetă 

complet utilată, frigider (10 euro/cameră/săptămână), baie cu 

duș, aer condiţionat (6 euro/cameră/zi), TV și balcon.

Puncte forte
�» Aproape de plaja din Laganas

�» Parcare

�» Chicinetă complet utilată

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» 7 nopţi cazare

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

77 €
ECONOMIC

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
STANDARD

FIRST MINUTE Loc în 
DBL STANDARD cu 
REDUCERE 25% aplicată 
până la 31.03

EARLY BOOKING Loc 
în DBL STANDARD cu 
REDUCERE 20% aplicată 
până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 31.05, 13.09, 16.09, 
20.09, 23.09

327 € 245 € 262 € 278 €

03.06, 07.06, 10.06, 06.09, 
09.09

355 € 266 € 284 € 302 €

14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 
28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 
30.08, 02.09

399 € 299 € 319 € 339 €

12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 
26.07, 29.07, 02.08, 05.08, 
09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 
23.08, 26.08, 

465 € 349 € 372 € 395 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 125 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-13.99 plateste 

transportul 150 €+ taxe 

aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se 

calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din 

Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de 

către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă 

în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii 

în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MNUTE 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 40% aplicată 
până la 30.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 30% aplicata 
pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ Locuri 
limitate

05.05, 129 € 77 € 90 € 103 €

12.05, 19.05, 15.09, 22.09 165 € 99 € 116 € 132 €

26.05, 08.09 199 € 119 € 139 € 159 €

02.06, 09.06 215 € 129 € 151 € 172 €

16.06, 01.09 248 € 149 € 174 € 198 €

23.06, 30.06, 25.08 265 € 159 € 186 € 212 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08

282 € 169 € 197 € 226 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 140 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un 

copil 5-13.99 ani plăteşte transportul;  

**Reducerile şi suplimentele se 

calculează din tariful standard. 

**Copiii care au gratuitate la cazare 

nu beneficiaza de pat separat! 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), asigurare 

medicală de călătorie, asigurare storno, taxele 

de intrare la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită la recepţie de 

către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 90 €; 

Pitești, Buzău, Urziceni – 95 €; Braşov, 

Predeal, Sinaia, Slatina, Rm Vâlcea, Brăila 

- 100 €; Constanţa, Craiova, Balş, Galaţi, 

Roman, Bacău, Adjud, Focşani, Rm 

Sărat – 105 €, Tulcea, Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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g r e c i a  |  i n s u l a  z a k y n t h o s

Hotel Daisy
Staţiunea Tsilivi este una din cele mai importante staţiuni 

de pe insulă, situată la 4 km de capitala Zakynthos. Este 

înconjurată de livezi de măslini, vii și grădini cu pomi 

fructiferi, iar plaja de nisip fin, lungă de 4 km deţine distincţia 

“Steagul Albastru”.

Atmosfera prietenoasă, frumuseţea naturală a zonei și 

posibilităţile de distracţie fac din Tsilivi o staţiune perfectă 

pentru turiștii de toate vârstele, familii, cupluri și grupuri de 

prieteni. Plaja de nisip coboară lin în apă, din acest motiv fiind 

o locaţie perfectă pentru copii și pentru înnotătorii nu foarte 

experimentaţi.

Localizare: Hotelul Daisy este situat în staţiunea Tsilivi, la 

aproximativ 150 de metri de plajă.

Facilități hotel: Hotelul dispune de piscină exterioară, 

piscină pentru copii, șezlonguri și umbrele la piscină, snack 

bar la piscină, bar, seri grecești, biliard, seif la recepţie, acces 

internet, aer condiţionat în spaţii publice, grădină, parcare.

Facilități cameră: Hotelul oferă cazare în 48 de camere tip 

studio. Camerele au în dotare: chicinetă, frigider, seif, grup 

sanitar propriu cu duș, aer condiţionat (10 euro/cameră/zi) și 

balcon.

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Piscină pentru copii

�» Chicinetă în camere

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare cu mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

85 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououououTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27,05 327 € 245 € 262 € 278 €

31.05, 03.06 352 € 264 € 282 € 299 €

07.06, 10.06, 14.06, 09.09, 
13.09, 16.09, 20.09, 23.09

379 € 284 € 303 € 322 €

17.06, 21.06, 24.06, 02.09, 06.09 399 € 299 € 319 € 339 €

28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 30.08 425 € 319 € 340 € 361 €

12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 26.07, 
29.07, 02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 
16.08, 19.08, 23.08, 26.08

465 € 349 € 372 € 395 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

299 € 209 € 224 € 254 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în TPL / persoană 10 € 

Supliment SGL 115 € 

Reducere copil 2-13.99 ani 30 € 

Posibilitate cazare in camera BEST DEAL - tarif de la 229 € 

/ persoană 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare 

din Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicata pana la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.05, 122 € 85 € 92 € 104 €

19.05, 29.09 131 € 92 € 98 € 111 €

26.05, 02.06, 22.09 164 € 115 € 123 € 139 €

09.06, 199 € 139 € 149 € 169 €

16.06, 15.09 235 € 165 € 176 € 200 €

23.06, 30.06, 07.07, 08.09 264 € 185 € 198 € 224 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

299 € 209 € 224 € 254 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră TPL /fiecare persoană 10 € 

Supliment SGL 115 € 

Supliment demipensiune/persoana/sejur 77 € 

Reducere copil 2-13.99 ani 30 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

**Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat 

separat! 

Posibilitate rezervare camera BEST DEAL - tarif de la 73€ 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, 

Sinaia, Slatina, Rm Vâlcea, 

Brăila - 100 €; Constanţa, 

Craiova, Balş, Galaţi, Roman, 

Bacău, Adjud, Focşani, Rm 

Sărat – 105 €, Tulcea, Sibiu, 

Iaşi - 110 €. 
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g r e c i a  |  i n s u l a  z a k y n t h o s

Merlis Studios
Merlis Sudios, renovat în 2012, este înconjurat de grădini. 

Staţiunea Kalamaki se află în sudul insulei Zakynthos, fiind 

renumită pentru plaja sa, preferată de ţestoasele Caretta-

Caretta, de apele cristaline, fiind parte a Golfului Laganas.

Localizare: Se află la aproximativ 150 m de plaja cu nisip 

„Crystal Beach”, la 4 km de capitala insulei şi la 3 km de 

aeroport.

Plaja: Plaja publică cu nisip fin este frumos amenajată, uşor 

accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și umbrelele sunt 

contra cost (8 euro/set).

Facilităţi hotel: Merlis Studios pune la dispoziţia oaspeţilor 

o tavernă, grădini frumos amenajate, acces Wi-Fi în spaţiile 

publice gratuit și parcare.

Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu minifrigider (2 

euro/zi), TV, aer condiţionat (contra cost, 7 euro/cameră zi), 

seif (contra cost, 12 euro/săptămână), baie cu duş și balcon/

terasă. Camerele au o suprafaţă de 30 mp. 

Piscină: Se pune la dispoziţie Piscina „Antonis” aflată în 

spatele complexului. Umbrelele şi şezlongurile sunt gratuite.

Puncte forte
�» Camere recent renovate

�» Aproape de plaja Crystal Beach

�» Înconjurat de grădini minunate

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport - hotel - aeroport

�» 7 nopţi cazare

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare 7 nopţi

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

19 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 31.05, 16.09, 20.09, 
23.09

326 € 245 € 261 € 277 €

03.06, 07.06, 10.06, 09.09, 
13.09

353 € 265 € 282 € 300 €

14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 
28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 
30.08, 02.09, 06.09

399 € 299 € 319 € 339 €

12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 
26.07, 29.07, 02.08, 05.08, 
09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 
23.08, 26.08

425 € 319 € 340 € 361 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 

20 € 

Supliment SGL standard 80 € 

Posibilitate cazare in camera BEST DEAL - tarif de la 228 

€ / pers 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-11.99 plateste 

transportul 150 €+ taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din 

Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/pers.) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.05*, 12.05*, 19.05* 31 € 19 € 22 € 25 €

26,05 65 € 39 € 46 € 52 €

02.06, 29.09 90 € 54 € 63 € 72 €

9,06 125 € 75 € 88 € 100 €

16.06, 23.06 159 € 95 € 111 € 127 €

30.06, 22.09 199 € 119 € 139 € 159 €

07.07, 15.09 215 € 129 € 151 € 172 €

8,09 249 € 149 € 174 € 199 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08, 01.09

265 € 159 € 186 € 212 €

Plecări cu autocar în fiecare Duminică.
Intrare la cazare in fiecare Luni.

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare 

persoană plecari 28.05 - 03.06 20 € 

Supliment SGL 80 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 plăteşte 

transportul. 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

**Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de 

pat separat! 

Posibilitate rezervare camera BEST DEAL - tarif de la 16 € 

Prețul nu include: 

biletul de ferryboat (22 euro/pers.), 

asigurare medicală de călătorie, 

asigurare storno, taxele de intrare 

la obiectivele turistice, programele 

opţionale, taxa hotelieră (se achită 

la recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa 

hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

Supliment autocar din: 

București 85 €/ pers; Ploiești 

90 €; Pitești, Buzău, Urziceni 

– 95 €; Braşov, Predeal, Sinaia, 

Slatina, Rm Vâlcea, Brăila - 100 

€; Constanţa, Craiova, Balş, 

Galaţi, Roman, Bacău, Adjud, 

Focşani, Rm Sărat – 105 €, 

Tulcea, Sibiu, Iaşi - 110 €. 
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Hotel Louis Zante Beach ����

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Laganas, 

înconjurat de grădini frumoase, cu numeroase taverne, 

posibilităţi de shopping şi distracţie. Orasul Zakynthos 

este localizat la 7 km iar aeroportul se alfă la 3 km. Cea mai 

apropiată staţie de autobus se găseste la 500 m. 

Facilități hotel: Louis Zante este ideal pentru familii, datorită 

facilităţilor de care dispune: restaurant, bar la piscina, mini 

market, internet corner, lounge/lobby, exchange, Wi-Fi, 

piscină, loc de joacă pentru copii, animaţie, coafor, rent a car.

Facilități camere: Hotelul oferă camere cu vedere la gradină 

sau la mare, dotate cu baie cu dus sau cadă, telefon, TV 

satelit, aer condiţionat, mini frigider, uscător de păr, seif 

(extra), balcon sau terasă.

Relaxare și sport: Piscină, sală de fitness, teren de tenis, 

sporturi acvatice, volei pe plajă. Seara se organizează 

programe de animatie şi muzică live.

Plaja: Plaja cu nisip se află la aproximativ 5 m de hotel.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Servicii de calitate şi facilităţi moderne

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

833 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 5% 
aplicată până la 28.02

OFERTĂ SPECIALĂ 
Locuri limitate

27.05, 907 € 833 € 857 €

31.05, 03.06, 07.06, 10.06, 14.06, 17.06, 21.06, 
24.06, 16.09, 20.09, 23.09

977 € 892 € 927 €

28.06, 01.07, 09.09 1.028 € 940 € 978 €

05.07, 08.07, 02.09, 06.09 1.036 € 948 € 986 €

26.08, 1.146 € 1.052 € 1.096 €

12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 26.07, 29.07, 02.08, 
05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 23.08, 30.08

1.228 € 1.130 € 1.178 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din Cluj-Napoca și Timisoara 

(30 euro/pers.) asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie 

de către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Mabely Grand �����

Localizare: Mabely Grand Hotel este situat în Kampi, la 30 

km distanţă faţă de aeroport și capitala insulei și la 15 minute 

de celebra plajă Navagio.

Facilități hotel: Hotelul dispune de room service, bar, 

restaurant, restaurant a la carte, Health&Beauty Club, cafenea, 

cocktail bar, sală de conferinţe, masaj, minimarket, curăţătorie, 

parcare, pool bar.

Facilități cameră: Cele 108 camere, aflate în clădirea 

principală sau în bungalow-uri, pot fi standard, suite, junior 

suite și superior suite. Camerele au balcon sau verandă cu 

vedere la grădină, la munte sau la mare, baie proprie, uscător 

de păr, TV satelit, aer condiţionat, telefon direct, seif, frigider, 

minibar.

Activități/Divertisment: Hotelul oferă teren de tenis, 

baschet, fotbal, teren de joacă pentru copii.

Puncte forte
�» Health&Beauty Club 

�» Aproape de plaja Navagio

�» Loc de joacă pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

411 €
PREMIER

  

PLECĂRI

STANDARD 
Loc în DBL 
Ecomony 
GV

FIRST MINUTE Loc în 
DBL Ecomony GV cu 
REDUCERE 20% aplicată 
până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Ecomony GV cu 
REDUCERE 15% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

27.05, 510 € 411 € 423 € 460 €

31.05, 03.06, 544 € 438 € 452 € 494 €

07.06, 10.06, 14.06, 17.06, 21.06, 
24.06, 16.09, 20.09, 23.09

589 € 474 € 490 € 539 €

09.09, 13.09 612 € 492 € 509 € 562 €

01.07, 623 € 501 € 519 € 573 €

05.07, 08.07, 12.07, 15.07, 19.07, 
22.07, 02.09, 06.09

668 € 537 € 557 € 618 €

26.08, 30.08, 701 € 563 € 585 € 651 €

29.07, 734 € 590 € 614 € 684 €

02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 
19.08, 23.08

785 € 631 € 657 € 735 €

Zbor din Bucuresti și Cluj - în fiecare luni incepand cu 27 mai 
Zbor din Bucuresti și Timisoara - în fiecare vineri incepand cu 31 mai 

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică 

reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/pers.), supliment plecare din Cluj-Napoca și Timisoara (30 euro/

pers.) asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe 

și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.
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DE LA 149 €

Creta
În Creta vei întâlni atât atmosfera cosmopolită a Europei, cât și 

liniștitul caracter asiatic și arșiţa Africii

Insula are o infrastructură turistică foarte bine dezvoltată, care include 

hoteluri, bulevarde cu magazine, restaurante și agenţii de închirieri 

auto. Principalele orașe: Heraklion, Rethymnon și Chania, așezate de-a 

lungul coastei nordice, împart între ele influenţe bizantine, romane, 

arabe, veneţiene și turcești, toate într-un puternic ambient grecesc. 

Vizitarea tuturor acestor locuri este o călătorie în timp și spaţiu. Insula 

are 4 prefecturi: Chania, Rethymnon, Heraklion și Lassithi. Fiecare 

dintre ele are situri arheologice mustind de istorie, monumente 

naturale, precum și o mulţime de sate tradiţionale unde turiștii sunt 

primiţi cu căldură.
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Rethymno Residence Aqua Park ����

Localizare: Hotelul este situat la o distanţă de 70 km de 

aeroportul din Heraklion, la 6 km de orașul Rethymno și la 

150 m de plajă.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor 

recepţie deschisă 24h, restaurant principal și 4 restaurante 

în aer liber, 3 baruri, 4 piscine exterioare cu apă dulce, 

sală TV, cameră de bagaje, parcare (gratuit), Wi-Fi (gratuit 

în zonele publice), masa de tenis, masaj (contra cost), 

fitness club (gratuit 10:00 - 18:00), sporturi nautice pe plajă 

(contra cost), mini-club Delphino (10:00 - 17:00), 2 secţiuni 

pentru copii în piscinele pentru adulţi, loc de joacă (fără 

acoperiș, cu suprafaţă de iarbă), rent a car. Hotelul oferă și 

Waterpark – contra cost.

Facilități cameră: Camerele hotelului sunt dotate cu TV, 

telefon, seif (contra cost 2 euro/zi), aer condiţionat, minibar, 

Wifi (gratuit), balcon mobilat.

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Wifi gratuit

�» Mini Club pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

449 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 - Paste ( 8 nopti) 
via HER

625 € 469 € 500 € 531 €

04.05, 11.05, 18.05, 25.05 
(via HER)

599 € 449 € 479 € 509 €

05.06, 18.09 665 € 499 € 532 € 565 €

25.09 666 € 500 € 533 € 566 €

12.06, 19.06, 26.06, 04.09, 
11.09

772 € 579 € 618 € 656 €

03.07, 10.07, 17.07, 28.08 799 € 599 € 639 € 679 €

24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08

833 € 625 € 666 € 708 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 350 €  

Supliment camera superior 46 €/pers

Reducere cazare în cameră DBL superior cu pat 

suplimentar 25 €/pers

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil intre 2-12.99 (doar in camera superior) 

plateste 150 € transportul + taxe aeroport; 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Rethymno Mare &  
Water Park �����

Localizare: Acest complex hotelier este situat în staţiunea 

Skaleta şi la 11 km est de oraşul Rethymno. În satul Scaleta se 

găsesc numeroase taverne, cafenele, baruri și magazine.Acest 

hotel este situat pe un deal cu vederi panoramice superbe la 

mare şi la munte.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi 

servicii şi facilităţi de înaltă calitate precum: restaurante, 

baruri, acces la internet în spaţiile publice, săli de conferinţe, 

magazine( mini-market, magazin de bijuterii), room service, 

schimb valutar, sport, divertisment , centru spa şi mini spa 

lângă piscină cu masaj facial și corp (cretan, de relaxare, 

anticelulită). Hotelul se laudă cu un minunat Water Park 

constituit din: piscină pentru adulţi( 130 mp), tobogane 

pentru rafting, căderi libere- kamikaze, 3 linii de tobogane, 

piscină pentru copii, 2 turnuri- 2 tobogane şi o ciupercă.

Facilități camere: Hotelul deţine un total de 132 de camere 

moderne şi complet echipate cu facilităţi precum: baie cu 

cadă sau duş, uscător de păr, halate şi papuci de baie, aer 

condiţionat, Tv, telefon, facilităţi pentru preparare cafe/ceai, 

seif ( contra cost), frigider.

Plaja: Plaja se află la 150 m distanţă de hotel , este cu nisip 

şi este foarte bine organizată cu şezlonguri şi umbreluţe 

gratuite, aceasta fiind premiată cu distincţia ’’Blue Flag’’

Puncte forte
�» Water Park

�» Centru Spa

�» Locaţie ideală lângă plaja cu nisip

�» Facilităţi şi servicii de calitate

�» Camere moderne

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

678 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.06, 12.06 807 € 678 € 704 € 757 €

25.09, 831 € 697 € 725 € 781 €

19.06, 925 € 777 € 810 € 875 €

26.06, 04.09, 11.09, 11.09 972 € 718 € 852 € 922 €

28.08, 1.032 € 869 € 907 € 982 €

03.07, 1.052 € 886 € 925 € 1.002 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 
07.08, 14.08, 21.08

1.113 € 938 € 980 € 1.063 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine 

în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Santa Marina Beach Resort ����

Localizare: Hotelul este situat în Agia Marina, la 8 km de 

centrul oraşul Chania. Fiind un paradis pentru iubitorii de 

natură, staţiunea Agia Marina este ideal pentru a explora 

peşterile din apropiere, lacul Agia şi satele din apropiere.

Facilități hotel: Recepţie 24h, restaurant principal, restaurant 

a-la-carte, 3 baruri, acces la internet, spălătorie, cameră 

depozitare bagaje, piscină exterioară, servicii spa şi masaj.

Hotelul organizează odata pe saptămână seară cretană 

în restaurantul principal şi karaoke atât pentru copii cât 

şi pentru adulţi. Pentru cei care doresc să aibă parte de 

o vacanţă activă vor avea la dispoziţie o sală de fitness şi 

activităţi sportive precum aqua aerobic, gimnastică, turnee 

cu volei pe plajă şi jocuri distractive. Pentru cei mici există 

piscină, loc de joacă în apropierea plajei şi mini club .

Facilități camere: Hotelul Santa Marina este format din 2 

clădiri, una dintre ele dispunând de camere care oferă vedere 

la mare, iar cealaltă oferind camere cu vedere la grădini 

şi la piscină. Hotelul dispune de 212 camere moderne şi 

confortabile, utilate cu facilităţi precum: baie cu cadă sau duş, 

uscător de păr, aer condiţionat, telefon cu linie directă, Tv 

satelite, acces wifi, mini bar şi seif (contra cost) şi balcon.

Plaja: Hotelul este situat pe plaja cu nisip din Agia Marina.

Plaja este foarte bine organizată şi este premiată cu steag 

albastru.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Facilităţi pentru copii

�» Piscină exterioară

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu Demipensiune 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

577 €
CONFORT

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.06, 18.09 690 € 577 € 598 € 640 €

12,06 710 € 595 € 617 € 660 €

11,09 811 € 680 € 707 € 761 €

19.06, 28.08, 04.09 831 € 697 € 725 € 781 €

26.06, 21.08 845 € 710 € 738 € 795 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 
31.07, 07.08, 14.08

933 € 784 € 817 € 883 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine 

în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Cavo Spada Luxury Sports & Leisure 
Resort Spa �����

Localizare: Resortul este localizat pe plaja cu nisip şi 

pietricele, la 1 km de satul Kolymbari, 22 km de Chania şi are 

o suprafaţă de 65000mp.

Facilități hotel: Hotelul dispune de numeroase facilităţi şi 

servicii pentru a satisface cât mai bine cerinţele oaspeţilor 

şi pentru a le oferi un sejur minunat. Oferă zonă lobby 

cu recepţie, patru restaurante (restaurantul Arsenali – 

restaurantul principal, tavernă pe plajă, restaurantele a la 

carte Azzuro şi Avra), un bar principal şi un bar la piscină, 

piscină, magazin tip boutique, mini club, 2 săli de conferinţe 

utilate şi dotate la cele mai înalte standarde. Oaspeţii se 

pot bucura de centrul Spa, o oază de placere şi răsfăţ. Oferă 

piscină interioară încalzită, jacuzzi, baie turcească (hamam), 

saună, masaje, tratamente de frumuseţe şi cosmetică. Alte 

servicii disponibile: depozit bagaje, închiriere auto, închiriere 

biciclete, servicii de curierat, servicii medicale, servicii de 

curăţătorie, transfer aeroport, etc.

Facilități camere: Camerele sunt elegant mobilate şi utilate 

la cele mai înalte standarde. Lista include: aer condiţionat, TV 

plasmă prin satelit, acces internet, telefon direct, seif, baie cu 

cadă şi cabină de duş, uscător de păr, halat şi papuci de baie, 

balcon sau terasă cu mobilier. Toate acestea îmbogăţite de o 

impresionantă privelişte marină.

Plaja: Plaja este cu nisip şi pietricele.

Puncte forte
�» Situat pe plajă 

�» Facilităţi şi servicii de calitate

�» Centru Spa

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

665 €
PREMIER

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
31.01

EARLY BOOKING 
Loc în cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 
31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

25.09, 862 € 665 € 694 € 753 € 812 €

05.06, 969 € 746 € 780 € 850 € 919 €

18.09, 996 € 766 € 802 € 874 € 946 €

19.06, 26.06, 28.08, 
04.09, 11.09

1.050 € 806 € 845 € 922 € 1.000 €

21.08, 1.195 € 916 € 962 € 1.054 € 1.145 €

03.07, 1.224 € 938 € 986 € 1.080 € 1.174 €

10.07, 17.07, 24.07, 
31.07, 07.08, 14.08

1.254 € 959 € 1.008 € 1.106 € 1.204 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, programele 

opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai 

multe detalii în agenţie.
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Hotel Lefkoniko Beach ���

Localizare: Complexul este situat la 50 

m de plaja din Rethymno și la 800 m de 

centrul istoric al orașului Rethymno. 

Facilități hotel: Hotelul oferă 104 

camere, 2 resturante (Restaurant 

Othello, cel principal și restaurant Alasia 

– a-la-carte ), bar la piscină, snack bar, 

2 piscine pentru adulţi, Wifi gratuit în 

zonele publice, piscină pentru copii, 

sală de conferinţe, cameră de joacă 

pentru copii, sală de gimnastică, jocuri, 

serviciu de curăţătorie și alte facilităţi.

Facilități cameră: Camerele sunt 

prevăzute cu aer condiţionat, telefon, 

TV (plasmă) cu programe prin satelit, 

aer condiţionat, chicinetă în camerele 

de tip studio și apartamente, seif (2 

euro/zi), minibar și balcon.

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Loc de joacă și piscină pentru copii

�» Chicinetă complet utilată în camere

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

399 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Hotel Apollo ����

Localizare: Hotelul este situat în 

staţiunea Kavros, la 5 minute de mers 

pe jos de centrul staţiunii, la 400 m de 

plaja din Georgioupolis. Distanţa până 

în orașul Chania este de 35 km, iar până 

în orașul Rethymno 15 km. Aeroportul 

din Chania se află la de 40 km.

Facilități hotel: Recepţie deschisă 24 

de ore, restaurant, pool bar, piscină 

exterioară, piscină pentru copii, loc 

de joacă pentru copii, parcare, acces 

internet în lobby gratuit. O tavernă și 

un mini-market se găsesc în imediata 

vecinătate a proprietăţii.

Facilități cameră: Camerele sunt 

dotate cu aer condiţionat (gratuit), 

telefon, TV, frigider, uscător de păr și seif 

(1.5 euro/zi), terasa sau balcon.

Puncte forte
�» Ideal pentru cupluri şi familii

�» Piscină exterioară

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

399 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 10.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.06, 18.09, 25.09 532 € 399 € 426 € 452 €

12.06, 19.06, 11.09, 585 € 439 € 468 € 497 €

26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 
04.09

639 € 479 € 511 € 543 €

24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08, 28.08

665 € 499 € 532 € 565 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 290 €  

Reducere cazare în cameră TPL / persoana 10 €  

Supliment All inclusive/sejur: 80 €/ adult; 40 €/ copil 2-11.99

Copil 0-1.99 ani GRATUIT  

Primul copil 2-11.99 ani plateste 150 € transportul + taxe aeroport; 

Al doilea copil 2-11.99 ani in camera dubla cu 2 adulti – reducere 

100 € din tariful de adult 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice, programele opţionale taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

  

 PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.04

 OFERTĂ 
SPECIALĂ                      
Locuri limitate

26.04 - Paste ( 8 nopti) 
via HER

599 € 449 € 479 € 509 €

04.05 (via HER) 532 € 399 € 426 € 452 €

11.05, 18.05, 25.05 (via HER) 569 € 427 € 455 € 484 €

05.06, 12.06, 18.09 624 € 468 € 499 € 530 €

25.09, 625 € 469 € 500 € 531 €

11.09, 649 € 487 € 519 € 552 €

19.06, 26.06 665 € 499 € 532 € 565 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 
28.08, 04.09

719 € 539 € 575 € 611 €

31.07, 07.08, 14.08, 21.08 745 € 559 € 596 € 633 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 370 €  

Supliment Family – on request 80 €/pers  

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar 25 €/pers  

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil intre 2-13.99 plateste 150 € transportul + taxe aeroport; 

Al doilea copil 2-13.99 in Family – reducere 150 € din tariful de 

adult in family  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Lefkoniko Bay ���

Localizare: Lefkoniko Bay este situat 

în staţiunea Rethymno, la 800 m de 

centrul vechi al orașului. În zonă există 

magazine, taverne, baruri și discoteci.

Plaja: Hotelul se află la 30 m de plaja 

din Rethymno, una dintre cele mai 

populare plaje de pe coasta de nord. 

Facilități hotel: Lobby cu tv și Wi-fi 

(gratuit), piscină pentru adulţi și bar 

la piscină. Mesele se vor servi la 

Lefkoniko Beach care se află în imediata 

apropiere.

Facilități camere: Studiourile 

și apartamentele dispun de aer 

condiţionat, chicinetă complet utilată, 

TV, telefon, frigider, seif (contra cost 2 

euro/zi), baie, balcon cu vedere parţială 

la mare sau piscină.

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Wifi gratuit

�» Loc de joacă și piscină pentru copii

�» Chicinetă complet utilată în camere

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

399 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Hotel Venus Beach ���

Localizare: Hotelul este situat în 

Gerani, la 12 km de oraşul Chania şi 800 

m de Platanias.

Facilități hotel: Venus Beach oferă 

oaspeţilor săi recepţie, acces la wifi, 

lobby , seif (contra cost) , restaurant, 

piscină exterioară cu şezlonguri şi 

umbreluţe, bar la piscină. Pentru cei 

mici există piscină cu secţiune.

Facilități camere: Hotelul este format 

din 26 camere duble și 13 camere 

triple, majoritatea cu vedere la mare. 

Toate camerele sunt dotate cu baie, aer 

condiţionat ( contra cost 6 euro/zi), seif 

( contra cost 1 euro/zi), frigider, telefon, 

și balcon privat cu masă și scaune.

Plaja: Plaja este cu nisip şi se află 

situată în faţa hotelului.

Puncte forte
�» Plajă cu nisip lângă hotel

�» Piscină exterioară

�» Acces wifi

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

345 €
TURISTIC

  

 PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

 OFERTĂ 
SPECIALĂ                      
Locuri limitate

26.04 - Paste ( 8 nopti) 
via HER

599 € 449 € 479 € 509 €

04.05, 11.05, 18.05, 
25.05 (via HER)

532 € 399 € 426 € 452 €

05.06, 18.09 532 € 399 € 426 € 452 €

25.09, 533 € 400 € 426 € 453 €

12.06, 19.06, 11.09 585 € 439 € 468 € 497 €

26.06, 03.07, 10.07, 
17.07, 28.08, 04.09 

665 € 499 € 532 € 565 €

24.07, 31.07, 07.08, 
14.08, 21.08

692 € 519 € 554 € 588 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 280 €  

Supliment camera SSV 10 €/pers  

Supliment Family – on request 80 €/pers  

Reducere cazare în cameră DBL superior cu pat suplimentar 20 €/pers  

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil intre 2-13.99 (in DBL PV și SSV) plateste 150 € transportul + taxe 

aeroport; 

Al doilea copil 2-13.99 in Family – reducere 150 € din tariful de adult in family  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se 

achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în 

agenţie.

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 10.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.06, 25.09 460 € 345 € 368 € 391 €

12.06, 11.09, 18.09 500 € 375 € 400 € 425 €

19.06, 26.06, 03.07, 
10.07, 04.09

532 € 399 € 426 € 452 €

17.07, 24.07, 31.07, 
07.08, 14.08, 21.08, 28.08

585 € 439 € 468 € 497 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 245 €  

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/

pers 15 €  

Copil 0-1.99 ani GRATUIT  

Un copil intre 2-11.99 plateste 150 € transportul + taxe 

aeroport; 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

ALL 
INCLUSIVE



139

g r e c i a  |  i n s u l a  c r e t a  -  c h a n i a

Hotel Sea Front ���

Localizare: Hotelul Sea Front este 

situat în localitatea Adele, în prima linie 

la plajă, la 7 km de Rethymno. Staţia de 

autobuz este la 100 m de hotel.

Facilități hotel: Hotelul dispune de 

restaurant, bar, piscină exterioară, 

minimarket, salon TV, parcare, Wi-Fi 

(contra cost), tenis de masă, biliard, 

darts, programe de animaţie pentru 

copii (1 dată/săptămână), loc de 

joacă pentru copii, secţiune în piscina 

exterioară pentru copii.

Facilități cameră: Toate camerele 

hotelului Sea Front sunt dotate cu 

baie cu duș sau cadă, aer condiţionat, 

uscator de par, TV, telefon, minifrigider, 

balcon sau terasă.

Puncte forte
�» Localizat pe plajă

�» Loc de joacă pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

349 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Seaview Studios
Apartamente excelente, situate pe 

o frumoasă plajă cu nisip, renovate 

înainte de sezonul 2017.

Localizare: Situat în pitorescul sat Bali, 

înconjurat de vegetaţia mediteraneană, 

taverne tradiţionale şi baruri. Bali este 

situat în partea centrală a insulei Creta, 

la 29 km est de Rethymno, 50 km de 

Heraklion și 98 km de aeroportul din 

Chania. În vecinătate se gasește un 

supermarket şi 2 taverne pe plajă.

Facilităţi hotel : O terasă la soare, Wi-fi 

gratuit, parcare gratuită în apropiere. 

Micul dejun continental se va servi 

la “Cafe Sarlot”, localizat pe strada 

principală, la parterul unităţii de cazare.

Facilităţi camere: Aer condiţionat, 

chicinetă cu frigider, baie şi balcon.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Wi-fi gratuit

�» Camere dotate cu chicinetă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

245 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

5,06 465 € 349 € 372 € 395 €

12.06, 25.09 499 € 374 € 399 € 424 €

19.06, 18.09 532 € 399 € 426 € 452 €

26.06, 03.07, 28.08, 04.09, 
11.09

585 € 439 € 468 € 497 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 
07.08, 14.08, 21.08

665 € 499 € 532 € 565 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 300 €  

Supliment 1 Bedroom App /pers 150 €  

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/pers 20 €  

Supliment All Light „55 €/ adult ; 40 €/ copil 2-9.99 ani 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil intre 2-9.99 plateste 150 € transportul + taxe aeroport; 

Al doilea copil 2-9.99 in DBL– reducere 70 € din tariful de adult  

Al doilea copil 2-9.99 in 1 Bedroom App – reducere 100 € din tariful 

de adult 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice, programele opţionale 

taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), 

alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 10.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

05.06, 326 € 245 € 261 € 277 €

12.06, 19.06, 26.06, 
11.09, 18.09, 25.09

366 € 275 € 293 € 311 €

03.07, 10.07, 17.07, 
24.07, 04.09

425 € 319 € 340 € 361 €

31.07, 07.08, 14.08, 
21.08, 28.08

439 € 329 € 351 € 373 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 108 €  

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar 15 €/pers  

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil intre 2-11.99 (in Open Studio) plateste 150 € 

transportul + taxe aeroport; 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la 

recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Louis Creta Princess ����

Localizare: Hotelul este situat pe plaja din Maleme, 

înconjurat de grădini spectaculoase, la 6 km de Platanias. 

Renovat în 2013, Louis Creta Princess este primul hotel All 

Inclusive din Chania-insula Creta. Centrul oraşului Chania se 

află la 17 km, iar aeroportul este la 34 km. Cea mai apropiată 

zonă comercială este la 500 de metri.

Facilități hotel: Recepţie 24/7, lounge/lobby, spălatorie 

(contra cost), magazin de bijuterii, Wi-Fi gratuit în zonele 

publice, internet cafe (contra cost), servicii medicale, sală de 

sport, mini spa (contra cost), sală de jocuri(contra cost). De 

asemenea, hotelul dispune de baruri, restaurante, discotecă, 

piscine exotice în formă de insulă pentru adulţi, parc de 

distracţie cu 5 tobogane, piscină pentru copii, club pentru 

copii, animaţie, teren de fotbal, tenis, volei, mini golf, tenis de 

masă, biliard, aerobic, babysitting(la cerere - contra cost).

Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, 

TV prin satelit, telefon, mini-frigider, baie cu duş şi uscător 

de păr, seif (contra cost), balcon sau terasă, facilitaţi pentru 

prepararea de ceai/ cafea.

Plaja: Hotelul este situat pe plaja din Maleme.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Facilitaţi pentru copii

�» Water park

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

743 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 28.02

OFERTĂ SPECIALĂ 
Locuri limitate

25.09, 850 € 743 € 800 €

05.06, 12.06, 19.06, 18.09 870 € 761 € 820 €

26.06, 915 € 801 € 865 €

03.07, 10.07, 04.09 1.027 € 902 € 977 €

17.07, 1.087 € 956 € 1.037 €

28.08, 1.107 € 974 € 1.057 €

24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 1.168 € 1.029 € 1.118 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Grecotel Creta Palace �����

Localizare: Hotelul se află lângă plajă 

cu nisip, la 4 km de oraşul Rethymno. 

Aeroportul Souda se află la 40 km.

Facilități hotel: Restaurante, baruri, 

2 piscine, o piscină interioară şi plajă 

privată, sală de conferintă, internet în 

zonele publice, fitness, teren de tenis, 

spălătorie, cameră de depozitare a 

bagajelor, parcare, servicii medicale, seif 

(contra cost), centru SPA.

Pentru copii: piscină cu tobogan, loc 

de joacă, mini zoo, mini club Grecoland.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu au aer condiţionat, mini bar 

(contra cost), TV satelit, halate de baie şi 

papuci de casă.

Plaja: Hotelul se află langă plaja cu 

nisip fin.

Puncte forte
�» Facilităţi pentru copii

�» Plajă cu nisip 

�» Centru SPA

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

944 €
PREMIER

Hotel Grecotel Club Marine Palace Suites �����

Localizare: Hotelul situat la cateva 

minute de plajă, în Panormo, la 22 km 

de Rethymno şi la 62 km de aeroport.

Facilități hotel: Restaurante, baruri, 

piscine, 1 piscină interioară, kids club, 

amfiteatru, spălatorie, cameră de 

bagaje, Wi-Fi in lobby, Aqua Park, 2 

plaje cu nisip. Activitati: tenis, tenis 

de masă, darts, windsurfing, canoe, 

aerobic, zumba, step. Cei mici se pot 

bucura de: canoe, windsurfing, tenis, 

biciclete (contra cost), scufundări, Aqua 

Park , golf, discotecă, mini zoo.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu balcon, baie, uscător de 

păr, telefon, TV LCD, aer condiţionat, 

frigider, mini bar (contra cost), seif. 

Unele camere au şi chicinetă.

Puncte forte
�» Facilităţi pentru copii

�» Servicii excelente

�» Aqua Park & sporturi acvatice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

999 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% aplicată până 
la 31.01

OFERTĂ SPECIALĂ 
Locuri limitate

25.09, 1.120 € 944 € 1.070 €

05.06, 12.06, 19.06, 26.06 1.397 € 1.179 € 1.347 €

03.07, 10.07, 17.07, 18.09 1.497 € 1.264 € 1.447 €

24.07, 1.548 € 1.306 € 1.498 €

04.09, 11.09 1.562 € 1.318 € 1.512 €

21.08, 1.661 € 1.402 € 1.611 €

31.07, 07.08, 14.08 1.677 € 1.417 € 1.627 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% aplicată până 
la 31.01

OFERTĂ SPECIALĂ 
Locuri limitate

25.09, 1.185 € 999 € 1.135 €

05.06, 1.283 € 1.041 € 1.233 €

18.09, 1.363 € 1.150 € 1.313 €

28.08, 04.09, 11.09 1.392 € 1.175 € 1.342 €

12.06, 19.06 1.526 € 1.238 € 1.476 €

26.06, 1.530 € 1.292 € 1.480 €

03.07, 10.07, 17.07 1.542 € 1.302 € 1.492 €

24.07, 1.719 € 1.358 € 1.669 €

21.08, 1.608 € 1.452 € 1.558 €

31.07, 07.08, 14.08 1.773 € 1.498 € 1.723 €

Plecări din Bucuresti in fiecare Miercuri 
incepand cu 05 iunie

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Out of the Blue Capsis Elite Resort �����

Localizare: Situat pe teritorul unei insule private, Hotel 

Out of the Blue Capsis Elite Resort este unul dintrele cele 

mai luxoase hoteluri din Creta. Amplasat într-o grădină 

botanică, acesta oferă 465 de bungalouri, apartamente, vile şi 

maisonette. Hotelul se află la 25 km de aeroportul Heraklion, 

în apropierea staţiunii Agia Pelagia.

Facilități hotel: 6 restaurante , 5 baruri, 4 piscine exterioare, 1 

piscină interioară în centrul SPA, 16 săli de conferinţă, centru 

fitness, bisericuţă pentru nunţi şi botezuri, pistă de aterizare 

pentru helicoptere, Internet Wi-Fi , servicii somelier, servicii 

majordom, spălătorie, medic (contra cost). 

Facilități camere: Camerele sunt mobilate modern şi sunt 

complet echipate. Oaspeţii hotelului vor putea opta între 

colecţiile de camere „Classic”, „Lifestyle” şi „Exclusive”.

Plaja: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi plaja proprie 

- secţiune separată pe plaja publică din Agia Pelagia. Acesta 

este împartită în doua secţiuni: una pentru oaspeţii care 

stau în Colecţia Clasică şi Lifestyle cu şezlonguri şi umbrele 

gratuite şi o secţiune separată pentru cei care stau la Colecţia 

Exclusivă.

Puncte forte
�» Servicii de înaltă calitate

�» 6 restaurante şi 5 baruri

�» 4 piscine exterioare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

695 €
PREMIER

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06, 05.06, 25.09 869 € 695 € 739 € 782 €

10.06, 12.06, 17.06, 19.06, 23.09 898 € 718 € 763 € 808 €

24.06, 26.06 912 € 730 € 775 € 821 €

01.07, 03.07, 18.09 998 € 799 € 849 € 899 €

10,07 1.013 € 810 € 861 € 912 €

11.09, 16.09 1.027 € 822 € 873 € 924 €

15.07, 17.07, 28.08, 02.09, 04.09, 09.09 1.099 € 879 € 934 € 989 €

22.07, 24.07, 1.105 € 884 € 939 € 994 €

19.08, 21.08, 24.08, 26.08 1.134 € 907 € 964 € 1.020 €

29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 12.08, 14.08 1.140 € 912 € 969 € 1.026 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL și TPL – detalii in agentie 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2 -12.99 ani plătește 150 € 

transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-Napoca, 

Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, programele 

opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Serita Beach �����

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Anissaras la 3 km 

de Hersonissos şi 22 km de aeroport.

Plajă: Hotelul este situat pe plaja privată, unde șezlongurile 

și umbreluţele sunt gratuite.

Facilităţi hotel: Hotelul dispune de restaurant principal, 

3 restaurante a la carte, tavernă, snack bar, pizzerie, bar la 

piscină, lobby bar, 2 piscine exterioare cu apă de mare, 1 

piscină exterioară cu tobogane, șezlonguri și umbrele la 

piscină, recepţie, exchange, salon cu TV, acces internet Wi-Fi 

(contra cost), zonă de cumpărături cu mini market, magazin 

de suveniruri, magazin de bijuterii.

Facilităţi camere: Hotelul oferă cazare în 276 de camere 

decorate în stil mediteranean, în culori calde şi au în dotare: 

aer condiţionat individual/ încălzire, baie, feon, telefon direct, 

mini frigider, TV satelit, balcon/ terasă , seif (contra cost), Wi-Fi 

(contra cost) şi podele de marmură/gresie.

Facilități copii: Pentru copii, hotelul oferă tobogane la 

piscină (sub supravegherea părinţilor), piscină pentru copii 

cu apă de mare, program de animaţie 6 zile pe săptămână 

și disco pentru copii, miniclub, teren de joacă, colţ cu jocuri, 

baby cots, scaune înalte, baby sitting (la cerere).

Puncte forte
�» Program de animaţie

�» Mini club

�» Localizat pe plajă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

424 €
DELUXE

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.12

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

04.05, 499 € 424 € 449 € 474 €

23.09, 25.09 654 € 556 € 589 € 622 €

11.05, 18.05, 25.05, 16.09, 18.09 669 € 569 € 602 € 636 €

09.09, 11.09 711 € 604 € 640 € 675 €

03.06, 05.06, 10.06, 12.06 782 € 665 € 704 € 743 €

17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 01.07, 03.07 799 € 679 € 719 € 759 €

26.08, 28.08, 02.09, 04.09 814 € 692 € 733 € 774 €

19.08, 21.08 872 € 741 € 785 € 828 €

12.08, 14.08 903 € 768 € 813 € 858 €

08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 05.08, 07.08 918 € 780 € 826 € 872 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Posibilitate de cazare in DBL Best Deal – tarif de la 399 €/pers 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/pers 30 € (plecari in luna mai); 50 € (iunie-septembrie) 

Supliment camera SGL 04.05-03.07, 11.09-25.09 – 150 €; 10.07 - 04.09 – 210 € 

Reducere al doilea copil 6-13.99 ani in camera standard GV/SV 100 € (plecari in luna mai); 200 € (iunie-septembrie) 

Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-13.99 ani și al doilea copil 0-5.99 ani 

plateste 150 € transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.



145

g r e c i a  |  i n s u l a  c r e t a  -  h e r a k l i o n

Sentido Vasia Resort & Spa �����

Localizare: Hotelul este situat în pitorescul sat Sisi, la 45 km 

de aeroport şi la 25 km de staţiunea Agios Nikolaos. Hotelul 

Sentido Vasia Resort Spa este un hotel ideal pentru familii, 

cupluri, precum şi pentru iubitorii de spa şi gastronomie.

Facilități hotel: Hotelul se remarcă prin serviciile de înaltă 

calitate pe care le oferă. Printre serviciile oferite se numără: 

recepţie, 4 restaurante, 4 baruri, 2 cluburi, exchange, acces la 

internet wifi in lobby, servicii de spălătorie, serviciu de rent a 

car, parcare, săli de conferinţe, programe de animaţie. Pentru 

cei care doresc să aibă parte de o vacanţă activă , hotelul 

pune la dispoziţie 7 piscine, activităţi sportive zilnice, teren de 

fotbal, teren de tenis iar pentru cei care doresc să aibă parte 

de momente de relaxare vor avea la dispoziţie un centru spa. 

Pentru cei mici există facilităţi precum: piscină pentru copii, 

mini club (4-12 ani) şi programe de animaţie.

Facilități camere: Acest hotel dispune de 300 de suite 

şi camere elegante concepute pentru a oferi confort 

excepţional. Acestea sunt moderne, frumos mobilate şi oferă 

facilităţi precum: mini-frigider, uscător de păr, seif, LCD+tv, aer 

condiţionat, telefon cu linie directă.

Plaja: Plaja se află la o distanţă de 900 m faţă de hotel, însă 

există un shuttle bus gratuit de 3 ori pe zi către plaja Bufos.

Puncte forte
�» Facilităţi pentru copii

�» Ideal pentru familiile cu copii şi cupluri

�» 7 piscine 

�» Shuttle bus gratuit până la plajă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

468 €
PREMIER

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 – Paste 8 nopti 749 € 599 € 637 € 674 €

04.05, 585 € 468 € 497 € 527 €

11.05, 673 € 538 € 572 € 606 €

18.05, 735 € 588 € 625 € 662 €

25.05, 773 € 618 € 657 € 695 €

03.06, 05.06, 10.06, 12.06, 18.09, 23.09, 25.09 822 € 658 € 699 € 740 €

17.06, 19.06, 09.09, 11.09, 16.09 860 € 688 € 731 € 774 €

24.06, 26.06, 01.07, 03.07, 08.07, 10.07, 04.09 960 € 768 € 816 € 864 €

15.07, 17.07, 22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 
12.08, 14.08, 19.08, 21.08, 26.08, 28.08, 02.09,

1.170 € 936 € 995 € 1.053 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Supliment camera superior /pers 45 € 

Supliment one bedroom suite GV 70 € 

Supliment one bedroom suite SV 90 € 

Suplimente de SGL și TPL – mai multe detalii in agentie 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil intre 2-12.99 plateste 150 € transportul + taxe 

aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-

Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie 

de către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.
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Hotel Vasia Boulevard �����

Localizare: Hotelul Vasia Boulevard este un hotel boutique 

de 5* situat în centrul staţiunii Hersonissos, la 25 km distanţă 

de aeroportul Heraklion.Acesta este vechiul hotel Maragakis 

care este renovat complet , astfel turiştii care vor alege acest 

hotel se vor bucura de facilităti şi servicii de calitate .

Facilități hotel: Acest hotel de 5* oferă servicii şi facilităţi 

de calitate: recepţie 24h, restaurant principal, restaurant 

a-la-carte, lobby bar, piscină exterioară, bar la piscină, 

acces la internet Wifi, schimb valutar, servicii de spălătorie 

(contra cost) , cameră de bagaje, serviciu de rent-a-car.

Pentru momentele de relaxare, oaspeţii hotelului vor avea la 

dispoziţie un centru spa (contra cost) iar pentru cei care vor 

să facă mişcare vor avea un centru fitness.

Facilități camere: Camerele sunt mobilate modern şi sunt 

dotate cu facilităţi precum: Tv, aer condiţionat, telefon cu linie 

directă, aer condiţionat, mini,bar, acces la internet, seif, baie 

cu duş, uscător de păr , halate şi papuci de baie.

Plaja: Hotelul este situat lângă plaja cu nisip.Şezlongurile şi 

umbreluţele sunt contra cost.

Puncte forte
�» Complet renovat în 2019

�» Situat în centrul staţiunii

�» Plajă cu nisip lângă hotel

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu mic dejun 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

399 €
PREMIER

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 – Paste 8 nopti 599 € 479 € 509 € 539 €

04.05, 11.05 499 € 399 € 424 € 449 €

18.05, 549 € 439 € 467 € 494 €

25.05, 03,06, 05.06, 16.09, 
18.09, 23.09, 25.09

599 € 479 € 509 € 539 €

10.06, 12.06, 17.06, 19.06, 
24.06, 26.06, 01.07, 03.07, 
11.07

663 € 531 € 564 € 597 €

08.07, 10.07, 15,07, 17.07, 
22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 
05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 
19.08, 21.08, 26.08, 02.09, 
04.09

874 € 699 € 743 € 787 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Supliment sea view/pers 36 € 

Suplimente de SGL și TPL – mai multe detalii in agentie 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil intre 2-12.99 plateste 

150 € transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-

Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Vasia Royal ����

Orașul Gouves este situat în nordul insulei Creta. Aici este 

staţiunea Kato Gouves, care se găsește chiar pe malul mării 

şi Pano Gouves, un sat tradiţional. Cele trei plaje de la Kato 

Gouves sunt cu nisip fin.

Localizare: Hotelul Vasia Royal este situat în staţiunea 

Gouves şi la numai 16 km distanţa de aeroportul din 

Heraklion. Locaţia acestuia este ideală atât pentru cei care vor 

să exploreze insula cât şi pentru cei care vor să se relaxeze la 

piscină şi la plajă.

Facilități hotel: Hotelul se remarcă datorită facilităţilor de 

calitate şi datorită opitalităţii personalului. Facilităţile hotelului 

sunt: recepţie, acces la internet în spaţiile publice, serviciu 

de spălătorie, exchange, serviciu de babv sitting, serviciu 

rent a car. Hotelul oferă deasemenea piscine cu umbreluţe 

şi şezlonguri, sală de fitness, 2 restaurante, lobbv bar şi bar la 

piscină.

Facilități camere: Hotelul oferă oaspeţilor săi camere duble 

standard şi superioare. Acestea sunt modern mobilate şi 

complet echipate : minifrigider, uscător de păr, telefon cu 

linie directă, acces la internet, LCD, aer condiţionat.

Plaja: Acesta se află la 500 m distanţă de hotel. Plaja este 

foarte bine organizată cu şezlonguri şi umbreluţe. 

Puncte forte
�» Wifi in zonele publice

�» Acces facil către oraş

�» Servicii de calitate

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu demipensiune 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

365 €
CONFORT 

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTTooououououououououuTTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 – Paste 8 nopti 549 € 439 € 467 € 494 €

04.05, 11.05 457 € 365 € 388 € 411 €

18,05 501 € 401 € 426 € 451 €

25.05, 23.09, 25.09 535 € 428 € 455 € 481 €

03.06, 05.06 452 € 434 € 461 € 488 €

16.09, 18.09 550 € 440 € 467 € 495 €

10.06, 12.06, 09.09, 11.09 599 € 479 € 509 € 539 €

17.06, 19.06, 24.06, 26.06 649 € 519 € 552 € 584 €

01.07, 03.07, 19.08, 26.08, 
21.08, 08.08, 02.09, 04.09

749 € 599 € 637 € 674 €

08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 
22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 
05.08, 07.08, 12.08, 14.08

805 € 644 € 684 € 724 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Supliment sea view/pers 35 € 

Suplimente de SGL și TPL – mai multe detalii in agentie 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil intre 2-12.99 plateste 150 

€ transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-

Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Vasia Ormos �����

Localizare: Situat în faţa unui golf frumos, Hotel Vasia Ormos 

este locul ideal pentru cei care doresc un sejur relaxant. 

Hotelul Ormos este numai pentru adulţi. Acesta se află 

în frumoasa staţiune Agios Nikolaos, una dintre cele mai 

cautate staţiuni ale insulei renumită datorită siturilor pitoreşti, 

plajelor curate şi bine organizate precum şi datorită vieţii sale 

cosmopolite.

Facilități hotel: Acest hotel oferă oaspeţilor săi facilităţi 

şi servicii de calitate: acces la internet în zonele publice, 

recepţie, restaurant, lobby bar, exchange, servicii de 

spălătorie, serviciu de rent a car, parcare. Oaspeţii hotelului 

se vor putea relaxa la cele 2 piscine exterioare cu şezlonguri 

şi umbreluţe şi vor putea servi o băutura răcoritoare de la 

barul acestora. Hotelul oferă programe de animaţie seara şi 

activităţi sportive pe durata zilei.

Facilități camere: Hotelul oferă oaspeţilor săi camere duble 

standard şi superioare. Acestea sunt modern mobilate şi 

complet echipate : minifrigider, uscător de păr, telefon cu 

linie directă, acces la internet, LCD, aer condiţionat.

Plaja: Plaja este situata în apropierea hotelului, iar 

şezlongurile şi umbrelele sunt contra cost.

Puncte forte
�» Wifi în zonele publice

�» Servicii de calitate

�» Programe de animaţie şi activităţi 

sportive

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu demipensiune 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

395 €
CONFORT 

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououououTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
GV

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 – Paste 8 nopti 599 € 479 € 509 € 539 €

04.05, 11.05 494 € 395 € 420 € 445 €

18.05, 25.05, 25.09 599 € 479 € 509 € 539 €

03.06, 05.06, 18.09, 23.09 624 € 499 € 530 € 562 €

10.06, 12.06, 17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 
01.07, 03.07, 11.09, 16.09

749 € 599 € 637 € 674 €

08.07, 10.07, 09.09 869 € 695 € 739 € 782 €

15.07, 17.07, 22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 
05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 19.08, 21.08, 
26.08, 28.08, 02.09, 04.09

874 € 699 € 743 € 787 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Supliment camera SV/pers 35 € 

Suplimente de SGL și TPL – mai multe detalii in agentie 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-Napoca, Iasi 

și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, programele opţionale taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli personale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.
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Hotel Zephyros Beach Boutique  �����

Localizare: Hotelul Zephiros Beach Boutique este localizat 

în staţiunea Stalis, la aproximativ 20 minute distanţă de 

aeroport. Datorită poziţionării sale, turiştii vor putea fi 

aproape de atracţiile turistice şi de frumuseţile naturale 

cretane. 

Facilități hotel: Hotelul Zephiros Beach Boutique oferă 

multe facilităţi şi servicii: recepţie, 2 restaurante, 3 baruri, 

1 piscină exterioară cu şezlonguri şi umbreluţe, acces la 

internet în zonele publice, exchange, serviciu de spălătorie, 

serviciu de babysitting, serviciu rent a car, parcare, activităţi 

de divertisment ziua şi seara.

Pentru cei mici există servicii precum: piscină pentru copii şi 

mini club pentru copii (4-12 ani).

Facilități camere: Hotelul dispune de camere duble şi 

superioare. Acestea sunt frumos mobilate şi sunt dotate cu 

baie, mini-bar, uscător de păr, aer condiţionat, LCD-tv, telefon, 

seif, room service (contra cost).

Plaja: Plaja de lângă hotel este cu nisip şi este foarte bine 

organizată cu şezlonguri şi umbreluţe (contra cost) şi cu 

posibilitatea de a practica sporturi acvatice (contra cost). 

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Cameră moderne şi confortabile

�» Piscină şi mini-club pentru copii

�» Activităţi de divertisment

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu demipensiune 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

396 €
CONFORT 

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 – Paste 8 nopti 599 € 479 € 509 € 539 €

04.05, 11.05 495 € 396 € 421 € 446 €

18-Jan 549 € 439 € 467 € 494 €

25.05, 23.09, 25.09 590 € 472 € 501 € 531 €

05.06, 602 € 481 € 512 € 542 €

16.09, 18.09 614 € 491 € 522 € 553 €

12.06, 19.06, 26.06, 01.07, 03.07, 
26.08, 02.09, 04.09, 09.09, 11.09

674 € 539 € 573 € 607 €

08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 22.07, 
24.07, 29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 
12.08, 14.08, 19.08, 21.08

874 € 699 € 743 € 787 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Supliment sea view/pers 36 € 

Suplimente de SGL și TPL – mai multe detalii in agentie 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil intre 2-12.99 plateste 150 

€ transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-Napoca, 

Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, programele 

opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Selena Village Elounda ����

Localizare: Hotelul Selena este localizat în frumoasa 

staţiunea Elounda din golful Mirabello. Hotelul este 

construit în amfiteatru şi oferă un peisaj minunat asupra 

mării şi împrejurimilor. În apropierea hotelului există staţie 

de autobuz care asigură legatura cu staţiunea Elounda şi 

Agios Nikolaos. Aeroportul Heraklion se află la o distanţă de 

aproximativ 75 km.

Facilități hotel: Hotelul oferă servicii şi facilităţi precum: 

recepţie, restaurant principal, snack bar, piscină exterioară, 

şezlonguri şi umbreluţe, bar la piscină, parcare, serviciu de 

babysitting.

Pentru cei care doresc sa aibă parte de o vacanţă activă, 

hotelul pune la dispoziţie teren de tenis şi sală de fitness iar 

pentru cei care vor să se relaxeze vor avea la dispoziţie sauna. 

Pentru copii există facilităţi precum: piscină pentru copii, 

scaune şi paturi pentru copii (in limita disponibilităţilor)

Facilități camere: Camerele hotelului sunt frumos mobilate 

in stil mediteranean cu vedere la mare sau către frumoasele 

gradini. Aceste camere oferă facilităţi precum: baie cu duş, 

frigider, tv, uscător de păr, balcon.

Plaja: Se află la câteva minute de mers pe jos faţă de hotel. 

Puncte forte
�» Piscină exterioară

�» Facilităţi pentru copii

�» Panoramă deosebită

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

399 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 15.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 – Paste 8 nopti 599 € 479 € 509 € 539 €

04.05, 11.05 532 € 399 € 426 € 452 €

18.05, 25.05; 23.09, 25.09 572 € 429 € 458 € 486 €

03.06, 05.06, 10.06, 12.06, 16.09, 18.09 599 € 449 € 479 € 509 €

17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 01.07, 03.07, 
08.07, 10.07, 09.09, 11.09

665 € 499 € 532 € 565 €

15.07, 17.07, 02.09, 04.09 699 € 524 € 559 € 594 €

22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 
12.08, 14.08, 19.08, 21.08, 26.08, 28.08

745 € 559 € 596 € 633 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 20 € suplimentar/ pers 

Supliment SGL 350 € 

Supliment cameră SV / pers 15 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-11.99 plateste 150 € 

transportul + taxe aeroport; 

Al doilea copil 2-11.99 are reducere 120 € din tariful de adult 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Elpida ApartHotel 
Gouves este un oras mediteraneean, scăldat de soare, situat 

pe coasta de nord a Cretei, la aproximativ 16 km de capitala 

insulei, Heraklion. Pentru amatorii de sporturi nautice, Gouves 

reprezintă locul ideal.

Localizare: Elpida Aparthotel se află în Kato Gouves, la 600 m 

faţă de plajă, fiind înconjurat de o grădină. Oraşul Heraklion 

este situat la 16 km de unitatea de cazare. In imprejurimi se 

găsesc sate frumoase, pitoreşti şi atracţii interesante, cum ar fi 

mănăstirea Saint John „Theologos”, peştera Skotino şi peştera 

Eileithyia. Cele mai importante situri arheologice din zona 

sunt oraşele minoane Kokkíni Hani şi Amnísos.

Facilități hotel: Elpida ApartHotel pune la dispoziţia 

turiştilor facilităţi precum: restaurant, bar, gradină, piscină 

in aer liber, mini market, facilităţi pentru barbeque, Wi-Fi şi 

parcare. In apropiere se găsesc numeroase magazine, baruri 

şi restaurante.

Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă, mini 

frigider, cuptor, baie cu duş, terasă sau balcon. Unele camera 

sunt cu vedere la munte. 

Plaja: Plaja se află la 8 minute de mers pe jos fată de unitatea 

de cazare.

Puncte forte
�» Camere dotate cu chicinetă

�» Wi-Fi gratuit

�» Piscină

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

198 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououououTTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 45% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 – Paste  8 nopti 429 € 236 € 257 € 300 €

04.05, 23.09, 25.09 360 € 198 € 216 € 252 €

11.05, 18.05, 25.05 399 € 219 € 239 € 279 €

03.06, 05.06, 10.06, 12.06, 02.09, 04.09, 
09.09, 11.09, 16.09, 18.09

427 € 235 € 256 € 299 €

17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 01.07, 03.07 454 € 250 € 272 € 318 €

08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 22.07, 24.07 
,29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 12.08, 
14.08, 19.08, 21.08, 26.08, 28.08

498 € 274 € 299 € 349 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 15€/pax 

Supliment SGL 110 € 

Supliment BB 36 €/ adult; 18 € /copil 

Supliment HB 100 €/ adult; 50 € /copil 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-12.99 plateste 150 € 

transportul + taxe aeroport; 

Al doilea copil 2-12.99 in TPL plateste 150 € transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare 

din Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa 

de intrare la obiectivele turistice, programele opţionale 

taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte 

taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în 

agenţie.
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Grand Holiday Resort �����

Localizare: Resortul este amplasat în apropiere de orașul 

Heraklion, la 25 km de aeroportul din Heraklion şi la 2.5 km 

de Hersonissos, pe coasta de nord a Insulei Creta. Staţia de 

autobuz se află la 30 m de hotel. Hotelul a fost construit în 

anul 2001, iar ultima renovare a avut loc anul trecut, în 2016.

Plajă: Plaja publică se află la o distanţă de 300 m de hotel. 

Tariful pentru 2 șezlonguri și o umbrelă este de 9 euro/zi.

Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor TV 

corner, magazin de bijuterii, mini-market, cameră de bridge, 

rent-a-car, internet wi-fi (3 euro/zi), biserică, seif (20 euro/

săptămână), parcare, serviciu de spălătorie, centru welness, 

4 piscine, sală de jocuri, restaurant principal, restaurant à-la-

carte, pizzerie, lobby bar, bar de vinuri, bar la piscină, servicii 

de curăţătorie, piscină interioară încălzită. Pentru relaxare și 

divertisment hotelul oferă tenis de câmp, volei pe plajă, mini-

fotbal, tenis de masă și biliard. De asemenea hotelul oferă 

un water park cu 5 tobogane atât pentru adulţi cât și pentru 

copii (peste 6 ani).

Facilităţi cameră: Hotelul dispune de camere dotate cu 

baie, AC, telefon, frigider, TV prin satelit, uscător de păr şi seif 

(20€/săptămână).

Puncte forte
�» Piscină cu tobogane pentru copii

�» Centru SPA

�» Mini Club pentru copii

�» Servicii de calitate

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

528 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

04.05, 11.05, 18.05 660 € 528 € 561 € 594 €

25,05 700 € 560 € 595 € 630 €

03.06, 05.06, 23.09, 25.09 755 € 604 € 642 € 680 €

10.06, 12.06, 16.09, 18.09 835 € 668 € 710 € 752 €

17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 09.09, 11.09 899 € 719 € 764 € 809 €

01.07, 03.07, 08.07, 10.07, 15.07, 17.07 910 € 728 € 774 € 819 €

22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 05.08, 
07.08, 12.08, 14.08, 19.08, 21.08, 
26.08, 28.08, 02.09, 04.09

980 € 784 € 833 € 882 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/persoană 30 € 

Supliment SGL 300 € (Mai); 450€ (Iunie - Septembrie); 

Supliment Family ( la cerere) 270 €/ adult 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2 -13.99 ani plătește numai 150 € 

transportul + taxe aeroport. 

2 copii 2- 13.99 ani in Family platesc doar biletele de avion + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel St. Constantin ����

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Gouves, pe 

malul Mării Egee, înconjurat de plaje cu nisip auriu, parcuri 

și grădini. Hotelul a fost construit în anul 1998, iar ultima 

renovare a avut loc în 2013. Aeroportul se află la 16 km.

Plajă: Plaja publică cu nisip se află la doar 100 m, iar turiștii 

se pot bucura de o mulţime de sporturi acvatice aici. Tariful 

pentru 2 șezlonguri și o umbrelă este de 8 euro/zi.

Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lobby (cu 

internet wi-fi contra cost), grădină pe acoperiș cu șezlonguri, 

numeroase zone de relaxare, 3 piscine exterioare înconjurate 

de palmieri și verdeaţă, o piscină interioară, șezlonguri și 

umbrele la piscină. De asemenea, hotelul pune la dispoziţie 

Aegeo Spa Massage & Face Tratament, cu servicii de cea mai 

bună calitate. În incinta hotelului se mai găsește și disco.

Facilități cameră: Hotelul oferă camere standard și 

superioare, dotate cu aer condiţionat, minifrigider, TV prin 

satelit (1 canal românesc), telefon, uscător de păr, balcon/

terasă. Contra cost, oaspeţii pot beneficia, de asemenea, de 

seif.

Facilități copii: Pentru cei mici, hotelul pune la dispoziţie 

locuri de joacă.

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Activităţi pentru copii

�» Centru SPA Massage & Face Treatment

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

532 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuouTTTTTTTTT rrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 – Paste 8 nopti 665 € 532 € 565 € 599 €

04.05, 11.05 532 € 426 € 452 € 479 €

18.05, 25.05 572 € 458 € 486 € 515 €

25,09 599 € 479 € 509 € 539 €

05.06, 03.06, 10.06, 12.06, 11.09, 16.09, 
18.09, 23.09

665 € 532 € 565 € 599 €

17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 09.09 679 € 543 € 577 € 611 €

01.07, 03.07, 08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 
02.09, 04.09

749 € 599 € 637 € 674 €

22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 
12.08, 14.08, 19.08, 21.08, 26.08, 28.08 

821 € 657 € 698 € 739 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Reducere DBL cu pat suplimentar/pers 20 € 

Supliment SGL plecari 04.05 - 25.05 320 €: 

Supliment SGL plecari 05.06-25.09 416 € 

Supliment Family (la cerere) 190 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil intre 2-11.99 plateste 150 € transport + taxe 

aeroport; Al doilea copil in Family 2-11.99 plateste 150 € transport + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Anna Maria Village ���

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Anissaras, la 25 km 

de Heraklion. Hotelul este locaţia ideală pentru petrecerea 

unui sejur relaxant atât pentru familiile cu copii cât şi pentru 

cupluri. La 100 m distanţă de hotel se află o staţie de autobuz.

Facilități hotel: Oaspeţii hotelului se vor putea bucura de 

facilităţi precum: recepţie, restaurant, lounge bar, acces 

la internet, piscină exterioară cu şezlonguri şi umbreluţe, 

cameră de jocuri (masă de billiard, masă de ping pong), 

parcare, cameră de bagaje, centru comercial în apropierea 

hotelului. Pentru cei mici există facilităţi precum: piscină 

pentru copii şi loc de joacă.

Facilități camera: Hotelul dispune de 38 de camere şi 

apartamente spaţioase. Acestea sunt confortabile, frumos 

mobilate şi oferă facilităţi precum: Tv, telefon cu linie drectă, 

baie cu duş sau cadă, uscător de păr, seif, contra cost, 

mini frigider, aer condiţionat, balcon. Apartamentele sunt 

compuse din dormitor, cameră de zi, chicinetă, baie şi balcon 

cu vedere la mare sau la grădină.

Plaja: Hotelul se află la o distantă de 300 m faţă de plaja 

publică cu nisip şi pietriş. Şezlongurile şi umbreluţele sunt 

contra cost.

Puncte forte
�» Ideal pentru familiile cu copii şi cupluri

�» Piscină şi loc de joaca pentru copii

�» Locaţie liniştită

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu demipensiune 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

319 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

04.05, 11.05 399 € 319 € 339 € 359 €

18,05 446 € 357 € 379 € 401 €

25.05, 03.06, 05.06, 23.09, 535 € 428 € 455 € 482 €

25,09

09.09, 10.06, 12.06, 11.09, 16.09, 18.09 579 € 458 € 486 € 515 €

17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 02.09, 04.09 599 € 479 € 509 € 539 €

01.07, 03.07, 19.08, 21.08, 26.08, 28.08 609 € 487 € 518 € 548 €

08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 22.07, 24.07, 
29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 12.08, 14.08

619 € 495 € 526 € 557 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare 

persoană 20 € 

Supliment SGL 280€ /adult 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil intre 2-12.99 plateste 150 € 

transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-

Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de 

clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Gouves Water Park Holiday Resort �����

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Gouves, la 12 

km de aeroportul Heraklion şi la câteva minute distanţă de 

staţiunea Hersonissos.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi: 

recepţie, terasă, gradină, restaurant, snack bar, acces la 

internet în zonele publice, aqua park cu 4 piscine exterioare 

(1 piscină pentru sport şi jocuri, și 3 piscine pentru relaxare), 

exchange, parcare gratuită, servicii rent- a-car, mini-market, 

servicii medicale la cerere. Pentru oaspeţii care doresc sa 

facă mişcare, hotelul pune la dispoziţia acestora: o curte cu 

utilizare multiplă (tenis/volei / fotbal), tenis de masă şi billiard 

(contra cost). Pentru momentele de relaxare există un centru 

de wellness. Pentru copii există 2 piscine şi loc de joacă, mini-

club, meniuri speciale, corabie a piraţilor cu activităţi zilnice şi 

divertisment, babysitting, baby coats.

Facilități camera: Camerele sunt moderne şi complet 

echipate cu facilităţi precum: baie cu cadă sau duş, uscător 

de păr, Tv satelit, aer condiţionat, seif ( contra cost), frigider, 

telefon cu linie direct. Toate camerele au balcon sau terasă. 

Plaja: Plaja cu nisip se află 300 m distanţă de mers pe jos faţă 

de hotel.

Puncte forte
�» Aqua Park

�» Multiple facilităţi pentru copii

�» 300 m distanta fata de plaja cu nisip fin

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

360 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 – Paste 8 nopti 599 € 479 € 509 € 539 €

04.05, 11.05, 18.05, 25.05 450 € 360 € 383 € 405 €

25.09, 609 € 487 € 518 € 548 €

03.06, 05.06, 10.06, 12.06, 17.06, 
19.06, 11.09, 16.09 18.09, 23.09

636 € 508 € 540 € 572 €

24.06, 26.06 670 € 536 € 570 € 603 €

02.09, 04.09, 09.09, 756 € 605 € 643 € 681 €

01.07, 03.07, 28.08 780 € 624 € 663 € 702 €

08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 22.07, 
24.07, 29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 
12.08, 14.08, 19.08, 21.08, 26.08

837 € 670 € 712 € 753 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Suplimente de SGL, TPL, FAM și al 2-lea copil in FAM – mai 

multe detalii in agentie

Primul copil 2-12.99 plateste transportul 150 € + taxa 

de aeroport. 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-Napoca, 

Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, programele 

opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Albatros ����

Localizare: Hotelul este situat în Hersonissos, la 25 km de 

Heraklion și la 23 km de aeroport. Cea mai apropiată staţie de 

autobuz se află la 350 m. Hotelul a fost construit în anul 1982, 

iar ultima renovare parţială a avut loc în anul 2015.

Facilităţi hotel: Hotelul oferă 2 restaurante, 2 baruri, 2 

piscine exterioare, sală TV, internet-cafe, servicii medicale, 

SPA, salon de înfrumuseţare, spălătorie, internet Wi-Fi 

(contracost), sală de fitness, Jacuzzi, masaj, saună, programe 

de animaţie pe timpul serii, o dată pe săptămână lecţii de 

gătit de mâncare grecească.

Facilităţi camere: Baie, balcon sau terasă, minifrigider, aer-

condiţionat (inclus), telefon, internet (contracost), TV satelit, 

uscător de păr, room service, seif (contra cost - în tipul de 

cameră superior), fier de călcat (la cerere).

Facilități copii: Piscină, mini-club (4–14 ani, deschis doar 

în Iulie și August), pat pentru copii (la cerere), scaune pentru 

copii în restaurant, zonă de joacă Playmania, animaţie.

Plajă: Plaja publică se află la 30 m de hotel. Tariful pentru 2 

șezlonguri și o umbrelă este de 10 euro/zi.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Centru SPA

�» Foarte aproape de centrul staţiunii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi cu demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

348 €
CONFORT

  

 PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 23% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 17% 
aplicată până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

04.05, 11.05, 18.05, 25.05 452 € 348 € 375 € 389 €

03.06, 05.06, 10.06, 12.06, 23.09, 25.09 499 € 384 € 414 € 429 €

17.06, 19.06, 24.06, 26.06 518 € 399 € 430 € 445 €

16.09, 18.09 539 € 415 € 447 € 464 €

01.07, 03.07, 08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 
02.09, 04.09, 09.09, 11.09

565 € 435 € 469 € 486 €

22.07, 24.07, 26.08, 28.08 596 € 459 € 495 € 513 €

29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 
19.08, 21.08,

648 € 499 € 538 € 557 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/pers 20 € 

Supliment SGL standard 280 € 

Supliment cameră superior/pers 80 € / 04-25.05 și 90 € / 05.06-25.09 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-14.99 plateste 150 € 

transportul + taxe aeroport; 

Al doilea copil 2-14.99 in superior are reducere 120 € din tariful de adult 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-

Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, 

programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Porto Greco Village ����

Localizare: Acest complex este situat în centrul staţiunii 

Hersonissos și reprezintă alegerea ideală pentru petrecerea 

unui sejur de neuitat. Hotelul se află la o distanţă 27 km faţă 

de aeroportul Heraklion.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia clienţilor săi 

facilităţi și servicii de calitate precum : recepţie, restaurant 

principal și restaurant a la carte ,4 baruri, 4 piscine, cameră de 

bagaje, sală de conferinţă, 2 minimarket-uri și un magazine 

de bijuterii, serviciu rent a car, schimb valutar, Pentru 

momentele de relaxare , hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor 

săi : saună, hammam, jacuzzi și un mini spa .Pentru cei care 

iubesc mişcarea vor dispune de sală de fitness, masă de tenis, 

teren de basket, teren de squash şi darts. Pentru cei mici 

există 2 piscine şi mini club.

Facilități camere: Complexul oferă 223 camere împărţite în 

12 cladiri separate.Camerele sunt frumos mobilate şi utilate 

cu facilităţi precum: baie cu cadă sau duş, articole de baie, 

uscător de păr, TV, seif (contra cost), aer condiţionat, minibar, 

acces la interent Wifi şi telefon .

Plaja: Hotelul se află lângă 3 plaje cu nisip fin.Şezlongurile şi 

umbreluţele sunt contra cost.

Puncte forte
�» Facilităţi pentru copii

�» Saună, masaj, Jacuzzi şi mini spa

�» Situat lângă 3 plaje cu nisip

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu mic dejun 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

279 €
CONFORT

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 – Paste 8 nopti 559 € 391 € 447 € 475 €

04.05, 399 € 279 € 319 € 339 €

11,05 450 € 315 € 360 € 383 €

18,05 470 € 329 € 376 € 400 €

25.05, , 23.09, 25.09 498 € 349 € 398 € 423 €

03.06, 05.06, 10.06, 12.06 531 € 372 € 425 € 451 €

"17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 1.07, 

03.07, 09.09, 11.09, 16.09, 18.09" 556 € 389 € 445 € 473 €

08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 22.04, 24.07, 
29.07, 31.07, 5.08, 07.08, 12.08, 14.08, 
19.08, 21.08, 26.08, 28.08, 02.09, 04.09

569 € 398 € 455 € 484 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Reducere DBL cu pat suplimentar 15 €/pax 

Supliment SGL plecari 04.05 -18.05 190 €/pax; Supliment SGL plecari 

25.05-25.09 320 €/pax; Supliment SGL- Paste 210 €/pax 

Supliment HB 70 €/ adult; 40 € /copil(6-11.99) 

Supliment ALL 160 €/ adult; 80 € /copil(6-11.99) 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil intre 2-5.99 plateste 150 € transportul + 

taxe aeroport; Un copil 6-11.99 are reducere 100 € din tariful de adult 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Manos Maria ����

Localizare: Hotelul este situat la 25 km de Heraklion. Hotelul 

a fost construit în anul 1999, iar ultima renovare a avut loc 

în 2015. La doar câteva minute de hotel se află numeroare 

atracţii precum: Aquaworld Aquarium, Star Beach Water Park, 

Lychnostatis. În zonă se mai găsesc și Palatul din Malia (9 km), 

Cretaquarium (10 km), Peștera lui Zeus (18.5 km), Muzeul 

Nikos Kazantzakis (19 km).

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor o 

multitudine de facilităţi precum: bar, seif (3 euro/zi), cafenea, 

piscină exterioară, snack bar, servicii rent-a-car, restaurant, 

recepţie deschisă 24h.

Facilități camere: Manos Maria dispune de camere 

superioare confortabile dotate cu TV, telefon, aer condiţionat 

(gratuit), frigider, balcon, televiziune prin satelit, telefon cu 

linie direct, Wifi gratuit, seif (contra cost) și uscător de păr.

Facilități copii: Hotelul oferă copiilor secţiune în piscina 

exterioară.

Plajă: Plaja publică este situată la 2 minute de mers pe jos. 

Tariful pentru 2 șezlonguri și 1 umbrelă este de 8 euro/zi.

Puncte forte
�» Aproape de atracţii turistice

�» Camere superioare și confortabile

�» La câteva minute de frumoasele plaje 

ale staţiunii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

374 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuououTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

04.05, 23.09, 25.09 499 € 374 € 399 € 424 €

11,05 529 € 397 € 423 € 450 €

18.05, 25.05 549 € 412 € 439 € 467 €

03.06, 05.06 562 € 422 € 450 € 478 €

10.06, 12.06, 17.06, 19.06, 15.09, 18.09 599 € 449 € 479 € 509 €

24.06, 26.06, 01.07, 03.07, 09.09, 11.09 649 € 487 € 519 € 552 €

08.07, 10.07 679 € 509 € 543 € 577 €

15.07, 17.07, 22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 05.08, 
07.08, 12.08, 14.08, 19.08, 21.08, 26.08, 28.08, 
02.09, 04.09

705 € 529 € 564 € 599 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/persoană 20 € 

Supliment SGL 330 € 

Reducere al doilea copil 2-13.99 ani în cameră cu 2 adulţi 120 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2 -13.99 ani plătește numai 150 

€ transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-

Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie 

de către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.
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Hotel Nostos Boutique �����

Localizare: Bali este un sat mic şi pitoresc din zona 

Rethymnon, situat la doar 40 km distanţă de Heraklion. Bali 

este o staţiune modernă cu o mare varietate de taverne, 

restaurante, magazine mici, o școală de scufundări, baruri, 

discoteci, clinică și farmacie. Hotelul Nostos Boutique este 

situat în staţiunea Bali, locaţie ideală pentru a avea o vacanţă 

relaxantă . 

Facilități hotel: Hotelul oferă oaspeţilor săi servicii şi facilităţi 

de calitate precum: recepţie, restaurant, grădină, terasă, 

piscină cu şezlonguri şi umbreluţe, room service, seif (contra 

cost) , servicii de spălătorie, cameră de depozitare bagaje, 

acces la internet. Oaspeţii hotelului vor avea posibilitatea de a 

practica sporturi nautice ( contra cost). Pentru cei mici există 

facilităţi precum: loc de joacă pentru copii şi cărţi pentru 

copii. 

Facilități camere: Toate camerele acestei unităţi de cazare 

au fost recent renovate şi sunt dedicate confortului şi plăcerii.

Acestea sunt dotate cu facilităţi precum: baie cu cadă sau 

duş, aer condiţionat, telefon, minibar, acces la internet, seif 

(contra cost).

Plaja: Plaja este situată lângă hotel.Acesta este cu nisip şi este 

dotată cu şezlonguri, umbreluţe şi un bar unde oaspetii se 

pot relaxa servind o băutură răcoritoare.

Puncte forte
�» Plaja cu nisip fin lângă hotel

�» Piscină exterioară

�» Camera renovate şi frumos decorate

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu demipensiune 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

399 €
CONFORT

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

03.06, 05.06, 23.09, 25.09 532 € 399 € 426 € 452 €

10.06, 12.06, 16.09, 18.09 572 € 429 € 458 € 486 €

17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 
09.09, 11.09

599 € 449 € 479 € 509 €

01.07, 03.07, 08.07, 10.07, 
15.07, 17.07, 22.07, 24.07, 
02.09, 04.09

665 € 499 € 532 € 565 €

29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 
12.08, 14.08, 19.08, 21.08, 
26.08, 28.08

692 € 519 € 554 € 588 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar 30 

€/ pers 

Supliment SGL 290 € 

Supliment camera Family – on request / pers 25 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil intre 2-12.99 plateste 150 € 

transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Marilena �����

Localizare: Situat în staţiunea Ammoudara, la 5 km distanţă 

de Heraklion şi 10 km distanţă de aeroport. Hotelul Marilena 

este opţiunea ideală pentru petrecerea unei vacanţe reuşite. 

La 100 m distanţă de hotel se află o staţie de autobuz.

Facilități hotel: Hotelul Marilena oferă facilităţi şi servicii 

precum: recepţie, seif, cameră de bagaje, schimb valutar, 

restaurant, snack bar, grădini, internet wifi disponibil în zonele 

publice, lift, serviciu rent-a-car, lounge/ cameră tv, piscină 

în aer liber, parcare şi posibilitatea de a practica activităţi 

precum: teren de baschet, darts, tenis de masă şi ping-pong. 

Pentru copii, hotelul pune la dispoziţie loc de joacă lângă 

piscină.

Facilități camera: Camerele sunt frumos mobilate şi 

echipate cu facilităţi precum: baie cu duş sau cadă, uscător 

de păr, aer condiţionat, minibar, TV-satelite, balcon sau terasă.

Plaja: Plaja se află la 250 m distanţă de hotel, plaja 

predominant cu nisip. Şezlongurile şi umbreluţele sunt 

contra cost.

Puncte forte
�» Servicii şi facilitaţi de calitate

�» Piscină exterioară

�» Situat în apropiere de plajă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

399 €
CONFORT 

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

26.04 – Paste 8 nopti 599 € 479 € 509 € 539 €

4,05 499 € 399 € 424 € 449 €

11,05 536 € 429 € 456 € 482 €

18.05, 25.05, 03.06, 05.06, 10.06, 12.06, 
09.09, 11.09, 16.09, 18.09, 23.09, 25.09

586 € 469 € 498 € 527 €

17.06, 19.06 661 € 529 € 562 € 595 €

24.06, 26.06, 01.07, 03.07, 686 € 549 € 583 € 617 €

08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 22.07, 24.07, 
29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 
19.08, 21.08, 26.08, 28.08, 02.09, 04.09

774 € 619 € 658 € 697 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Suplimente de SGL , TPL și Family – mai multe detalii in agentie 

Reducere al doilea copil 2-11.99 in DBL sup. – mai multe detalii 

in agentie 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil intre 2-11.99 plateste 150 € 

transportul + taxe aeroport 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-Napoca, 

Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, programele 

opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), alte taxe și 

cheltuieli personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Mari Kristin Beach ����

Hotelul Boutique Hotel Mari Kristin benefiziaza de o poziţie 

ideală, fiind foarte aproape de viaţa de noapte animată din 

staţiune.

Localizare: Hotelul este situat la 250 m de centrul orașului 

Hersonissos și la 25 km de aeroport. Staţia de autobuz se 

află la 70 m de hotel. A fost construit în anul 1973, iar ultima 

renovare a avut loc în anul 2015.

Plajă: Plaja publică cu nisip este situată la 5 m de hotel. 

Tariful pentru 2 șezlonguri și 1 umbrelă este de 7.5 euro/zi.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiştilor un 

restaurant principal, un restaurant a la carte lângă plajă, 

bar, lift, seif, Wif gratuit în zonele publice, cameră de bagaje, 

magazin, snack bar, spălătorie şi curăţătorie , schimb valutar, 

rent a car, fax, aer condiţionat, piscină. Turiştii hotelului se pot 

bucura de sporturi nautice pe plajă.

Facilități camere: Camerele superior sunt dotate cu baie 

cu duş, TV satelit, mini frigider, uscător de păr, balcon, aer 

condiţionat (contra cost 5 euro/zi), telefon, balcon/terasă, seif 

(contra cost 11 euro/săptămână), Wi-fi gratuit.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Foarte aproape de centrul staţiunii

�» Aproape de staţia de autobuz

�» Wifi gratuit

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

289 €
CONFORT

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuTTTTTTTTTT rrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

04.05, 11.05, 18.05, 25.05, 
23.09, 25.09

413 € 289 € 310 € 343 €

03.06, 05.06, 10.06, 12.06, 
17.06, 19.06, 16.09, 18.09

560 € 392 € 420 € 465 €

24.06, 26.06, 01.07, 03.07, 
08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 
02.09, 04.09, 09.09, 11.09

589 € 412 € 442 € 489 €

22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 
05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 
19.08, 21.08, 26.08, 28.08

639 € 447 € 479 € 530 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL cameră standard 250 € 

Supliment SV/persoană/sejur 30 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/

pers 20 € 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-

Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie 

de către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.
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Hotel Sergios ���

Staţiunea Hersonissos este situată pe coasta nordica a insulei 

Creta, fiind cea mai cunoscută, mai dezvoltată şi mai animată 

staţiune turistică din insula Creta. Hersonissos este destinaţia 

perfectă pentru turiştii care vor să se relaxeze şi care vor să 

profite de plajele cu nisip fin şi apele turcoaz, dar şi pentru cei 

care caută distracţie şi o viaţă de noapte animată.

Localizare: Hotelul Sergios este situat în centrul staţiunii 

Hersonissos, la 28 km de aeroport Heraklion, aproape de 

plajă și de toate facilităţile de divertisment și sport din zonă 

Heraklion.

Facilități hotel: Hotelul oferă servicii şi facilităţi de calitate 

precum: recepţie, restaurant principal, snack bar, piscină 

exterioară cu şezlonguri şi umbreluţe, cameră de depozitare 

bagaje, salon Tv, parcare, internet wifi în zonele publice, 

servicii de spălătorie( contra cost) şi servicii medicale (contra 

cost). Pentru oaspeţii care vor sa aibă parte de activităţi 

vor găsi : tenis de masă, darts , jocuri electronice, billiard şi 

posibilitatea de a practica sporturi nautice ( contra cost).

Facilități camere: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi 

99 camere duble şi dispun de facilităţi precum: baie cu duş, 

uscător de păr, aer condiţionat ( contra cost), Tv, internet Wifi , 

telefon, minifrigider, balcon sau terasă.

Plaja: Plaja se află în apropierea hotelului, la o distanţă de 150 

m.Aceasta este publică, cu nisip şi este foarte bine organizată 

cu şezlonguri şi umbreluţe.

Puncte forte
�» Situat în apropierea plajei 

�» Localizat în centrul staţiunii 

Hersonissos

�» Piscină exterioară

�» Internet Wifi

�» Camere confortabile

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

377 €
TURISTIC 

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
30% aplicată până 
la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
20% aplicată până 
la 15.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

26.04 – Paste 8 nopti 539 € 377 € 431 € 480 €

04.05, 11.05, 18.05, 25.05, 25.09 499 € 349 € 399 € 444 €

03.06, 05.06, 18.09 531 € 372 € 425 € 473 €

10.06, 12.06, 11.09, 10.09 574 € 402 € 459 € 511 €

17.06, 19.06, 08.09 599 € 419 € 479 € 533 €

24.06, 26.06, 01.07,03.07, 08.07, 10.07, 
15.07, 17.07, 22.07, 24.07, 29.07, 
31.07, 05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 
19.08, 21.08, 26.08, 28.08, 02.09, 04.09

617 € 432 € 494 € 549 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL „350 € (25.05-25.09); 260 € (04.05-18.05); 300 

€ Paste” 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 20 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-5.99 plateste 150 

€ transportul + taxe aeroport; 

Copil 6-11.99 are reducere 100 € din tariful de adult 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Australia

Hotel Nikos

Localizare: Hotelul este situat în 

Ammoudara, la 350 m de plaja cu nisip. 

Aeroportul din Heraklion se afla la 7 km. 

Facilități hotel: Hotelul pune la 

dispoziţie o piscină în aer liber cu 

șezlonguri gratuite, terasă la piscină, 

ideală pentru relaxare, acces internet 

Wi-Fi gratuit în zonele publice, loc de 

joacă pentru copii, sală de jocuri, seif 

(contra cost), parcare.

Facilități cameră: Hotelul deţine un 

număr de 25 camere distribuite pe 3 

etaje. Toate camerele sunt mobilate 

tradiţional, confortabile și luminoase, 

dotate cu TV prin satelit, balcon, baie 

proprie, aer condiţionat (contra cost), 

frigider, uscător de păr și pătuţuri 

pentru copii (la cerere, contra cost).

Localizare:  Hotelul este situat la 1 km 

de centrul oraşului plin de viaţă Malia 

şi 30 km de aeroportul din Heraklion. 

Nikos este situat într-o locaţie ideală, 

astfel cei care vor alege acest hotel 

vor avea parte de o vacanţă liniştită şi 

relaxantă. 

Facilități hotel: Hotelul oferă recepţie, 

piscină exterioară cu şezlonguri şi 

umbreluţe, bar la piscină, parcare.

Facilități camere: Hotelul dispune de 

22 camere duble, 10 triple şi 8 single. 

Acestea dispun de aer condiţionat, 

frigider, radio, baie cu duş  şi uscător 

de păr, balcon cu vedere la piscină sau 

la munte.

Plaja: Plajele cu nisip sunt situate la 

câteva minute de mers pe jos.

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Piscină exterioară

�» Wi-fi gratuit în zonele publice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

199 €
ECONOMIC

Puncte forte
�» Locaţie liniştită

�» Piscină exterioară

�» Camere confortabile

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport 

�» 7 nopţi cazare cu mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

239 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououuuuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 10.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

04.05, 11.05, 18.05 249 € 199 € 212 € 224 €

25.05, 16.09, 18.09 299 € 239 € 254 € 269 €

09.09, 11.09 319 € 255 € 271 € 287 €

03.06, 05.06, 10.06, 12.06 324 € 259 € 275 € 292 €

17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 
01.07, 03.07, 08.07, 10.07, 
26.08, 28.08, 02.09, 04.09

369 € 295 € 314 € 332 €

15.07, 17.07, 22.07, 24.07, 
29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 
12.08, 14.08, 19.08, 21.08

399 € 319 € 339 € 359 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/

persoană 15 € 

Supliment SGL 120 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil 2 -11.99 ani plătește 

numai 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

  

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu    REDUCERE 
20%  aplicată până 
la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 10.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ  
Locuri limitate

11.05, 23.09, 25.09 299 € 239 € 254 € 269 €

18.05, 25.05, 03.06, 05.06, 
16.09, 18.09

324 € 259 € 275 € 292 €

10.06, 12.06, 17.06, 19.06, 
09.09, 11.09

344 € 275 € 292 € 310 €

24.06, 26.06, 01.07, 03.07, 
08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 
22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 
05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 
19.08, 21.08, 26.08, 28.08, 
02.09, 04.09

374 € 299 € 318 € 337 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 135 €

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/

persoană 10 €

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2 -11.99 ani plătește 

numai 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice, programele opţionale taxa hotelieră 

(se achită la recepţie de către client), alte taxe și cheltuieli 

personale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea 

hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Sun Boutique  ����

Localizare: Hotelul este situat la 150 

m de plaja Amoudara. Centrul orașului 

Heraklion la 4 km, iar aeroportul din 

Heraklion la 7 km faţă de hotel.

Facilități hotel: Hotelul dispune de 

o piscină, lobby bar, Wi-fi gratuit în 

spaţiile publice, restaurant (legumele 

și fructele sunt cultivate în grădina 

hotelului), servicii medicale la cerere, 

parcare contra cost, spălătorie, fax/

Xerox. În imediata apropiere, turiștii 

au: sporturi de apă, cafenele, baruri, 

restaurante, taverne, mini marketuri, 

magazine de suveniruri.

Facilități cameră: Hotelul are 58 de 

camere dotate cu aer condiţionat, TV, 

mini frigider, telefon, baie cu uscător de 

păr, seif contra cost, balcon.

Puncte forte
�» Wifi gratuit în spaţiile publice

�» Camere moderne

�» Aproape de plajă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi cu all inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

349 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

Maistrali Appartments
Localizare: Situat la 200 m de Stalis 

Bay şi la 3 km de staţiunile Hersonissos 

şi Malia. A fost construit în anul 1998, iar 

ultima renovare a avut loc în 2012. 

Plajă: Plaja publică este situată la 50 m 

de hotel. Tariful pentru 2 șezlonguri și 1 

umbrelă la plajă este de 10 euro/zi.

Facilități hotel: Clienţii vor putea 

beneficia de facilităţi de parcare şi 

folosirea gratuită a piscinei de la hotelul 

alăturat. În clădire există și o tavernă 

grecească cu vedere spre mare.

Facilități camere: Toate 

apartamentele sunt mobilate simplu 

şi dispun de: aer condiţionat (6 euro/

cameră/zi), radio, bucătărie cu frigider, 

TV, baie cu uscător de păr, terasă. Cele 

mai multe au vedere către mare.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Acces la piscina hotelului alăturat

�» Chicinetă complet utilată

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

149 €
ECONOMIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

4,05 249 € 149 € 174 € 199 €

11,05 299 € 179 € 209 € 239 €

18.05, 25.05, 03.06, 05.06, 
10.06, 12.06, 23.09, 25.09

331 € 199 € 232 € 265 €

16.09, 18.09 365 € 219 € 256 € 292 €

17.06, 19.06 382 € 229 € 267 € 306 €

24.06, 26.06, 01.07, 03.07, 
09.09, 11.09 

415 € 249 € 291 € 332 €

02.09, 04.09 427 € 256 € 299 € 342 €

08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 
22.07, 24.07, 29.07, 26.08, 28.08

455 € 273 € 319 € 364 €

31.07, 05.08, 07.08, 12.08, 
14.08, 19.08, 21.08

499 € 299 € 349 € 399 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Supliment APP 10 € 

Reducere TPL (in APP)/ pers 10 € 

Supliment SGL 100 € 

Posibilitate de cazare in DBL Best Deal – tarif de la 131 €/pers 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil intre 2-14.99 in APP plateste 150 

€ transportul + taxe aeroport; 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment 

plecare din Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/

persoană) asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice, programele 

opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie de către 

client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai 

multe detalii în agenţie.

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
20% aplicată până 
la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

26.04 – Paste 8 nopti 633 € 475 € 506 € 538 €

04.05, 11.05 465 € 349 € 372 € 395 €

18.05, 25.05; 566 € 425 € 453 € 481 €

03.06, 05.06, 10.06, 12.06, 18.09, 
23.09, 25.09

633 € 475 € 506 € 538 €

17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 11.09, 
16.09

652 € 489 € 522 € 554 €

02.09, 04.09, 09.09, 692 € 519 € 554 € 588 €

01.07, 03.07, 08.07, 10.07, 15.07, 
17.07, 22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 
05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 19.08, 
21.08, 26.08, 28.08

705 € 529 € 564 € 599 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 04.05 260 €/persoana 

Supliment SGL 11.05, 18.05, 25.05” 300 €/persoana 

Supliment SGL 05.06 -25.09” 350 €/persoana 

Supliment SGL- Paste 300 €/persoana 

Hotelul nu accepta copii!! Este adult only. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful 

standard. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-

Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie 

de către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.

ALL 
INCLUSIVE
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Grecotel Amirandes Exclusive  
Resort �����

Localizare: Situat in Gouves, la 3 minute pe jos faţă de plajă, 

Grecotel Amirandes Exclusive Resort se află la 21 km de 

Heraklion şi la 10 km de Hersonissos. Aeroportul Internaţional 

Nikos Kazantzakis se află la 19 km iar celebrul sit arheologic 

de la Palatul Knossos este la o distanţă de 23 km.

Facilități hotel: Hotelul a fost construit in 2007 şi pune la 

dispoziţia turiştilor: recepţie 24h, seif, lift, sală de jocuri, bar, 

sală de conferinţă, spălătorie, parcare, club pentru copii şi 

teren de joacă, spa şi centru de wellness. Grecotel Amirandes 

Exclusive Resort oferă o piscină cu apă de mare, o piscină 

pentru copii și un centru spa cu piscină interioară, saună 

și echipamente de fitness. Pentru iubitorii de sport se pun 

la dispoziţie 3 terenuri de tenis şi un teren de fotbal. De 

asemenea, oaspeţii pot alege între 10 restaurante.

Facilități camere: Hotelul dispune de 205 camere - 

structurate pe 3 etaje, bungalouri și vile. Camerele sunt 

dotate cu aer condiţionat, telefon, TV satelit / cablu, radio, 

mini-bar, seif, baie cu duş sau cadă, uscător de păr, papuci şi 

halate de baie.

Plaja: Grecotel Amirandes Exclusive Resort oferă o zonă 

privată de plajă de nisip. Pentru un plus de confort, zonele de 

piscină și plajă publice sunt deservite de cabine de schimb, 

dușuri și șezlonguri cu saltele.

Puncte forte
�» Spa și centru de wellness

�» Plaja privată de nisip

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

1012 €
PREMIER

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

23.09, 25.09 1.201 € 1.012 € 1.151 €

03.06, 05.06, 1.432 € 1.209 € 1.382 €

16.09, 18.09, 1.490 € 1.258 € 1.440 €

10.06, 12.06, 17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 01.07, 03.07, 
26.08, 28.08, 02.09, 04.09, 09.09, 11.09

1.605 € 1.355 € 1.555 €

08.07, 10.07 1.777 € 1.501 € 1.727 €

15.07, 17.07 1.905 € 1.611 € 1.855 €

19.08, 21.08 1.964 € 1.660 € 1.914 €

22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 12.08, 14.08 2.021 € 1.783 € 1.971 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-

Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie 

de către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.
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Hotel Grecotel Meli Palace ����

Localizare: Grecotel Meli Palace se află pe plaja de nisip, la 

150 m de staţia de autobuz, la 2 km de satul Sissi şi la 40 km 

de aeroportul din Heraklion. Clubul de golf Crete este la 15 

minute de mers cu maşina.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia turistilor: 

restaurant, bar, snack bar, lounge bar, piscină în aer liber, 

gradină, terasă, saună, spa şi centru de wellness, masaj, cadă 

cu hidromasaj, o zona de plajă privată, sală de jocuri, internet 

wireless este disponibil in zonele publice, seif, magazine, 

mini-market. Pentru iubitorii de sport se oferă: teren de tenis, 

tenis de masă, darts, caiac canoe, ciclism, scufundări, călărie, 

snorkelling, sală de fitness, închirieri de biciclete.

Facilități camere: În total sunt disponibile 158 de camere, 

cu vedere la gradină sau vedere partială la mare. Camerele 

frumos decorate, cu mobilier modern, sunt dotate cu aer 

condiţionat, TV, baie, articole de toaletă şi uscător de păr.

Plaja: Hotelul dispune de o zona privată de plajă de nisip.

Puncte forte
�» Plajă privată de nisip

�» Posibilitatea de practicare a sporturilor 

acvatice

�» Piscină şi club pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu all inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

862 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

16.09, 18.09, 23.09, 25.09 1.025 € 862 € 975 €

05.06, 03.06, 1.072 € 902 € 1.022 €

09.09, 11.09 1.083 € 912 € 1.033 €

10.06, 12.06, 17.06, 19.06, 26.08, 28.08, 02.09, 04.09 1.107 € 932 € 1.057 €

24.06, 26.06 1.144 € 964 € 1.094 €

01.07, 03.07, 08.07, 10.07, 15.07, 17.07 1.173 € 988 € 1.123 €

19.08, 21.08 1.210 € 1.020 € 1.160 €

22.07, 24.07 1.218 € 1.026 € 1.168 €

29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 1.251 € 1.055 € 1.201 €

Plecari din Bucuresti (miercuri si sambata), 
Cluj Napoca (miercuri), Iasi si Timisoara (luni)

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-

Napoca, Iasi și Timisoara (30 euro/persoană) asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice, programele opţionale taxa hotelieră (se achită la recepţie 

de către client), alte taxe și cheltuieli personale. Taxa hotelieră 

diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.
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DE LA 299 €

Insula Rodos
Rodos este o provocare pentru orice vizitator: staţiuni cosmopolite cu plaje minunate 

și hoteluri moderne, toate acestea alături de o istorie fascinantă care trăiește încă în 

ruinele răspândite pe coline.

Datorită poziţiei sale, climatului și atracţiilor naturale, Rodos a devenit un important 

centru regional, fiind cunoscută ca Insula Soarelui. Pindar, unul dintre marii poeţi lirici 

ai antichităţii, menţionează insula într-una din odele sale, opinând că aceasta s-ar fi 

născut din unirea zeului Helios cu nimfa Rhoda. Rhodos este una dintre cele mai mari 

și, în același timp, cele mai fertile insule ale Greciei. Amestecul rafinat de plaje fine, 

situri arheologice și oraș medieval a transformat rătăcită insulă din Marea Egee, într-

una dintre cele mai bifate destinații turistice. 
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Hotel Electra Palace �����

Localizare: Hotelul este situat pe malul mării, pe plaja Trianta, 

în municipalitatea Ialysos, unul dintre oraşele vechi ale insulei 

Rodos. Este la 6,5 km de aeroportul din Rodos şi la 10 km de 

centrul oraşului Rodos şi de port. La 1 km de hotel veţi găsi o 

varietate de magazine şi viaţă de noapte.

Facilităţi hotel: Hotelul Electra Palace dispune de recepţie 

24/24, 3 restaurante, 3 baruri, închirieri maşini, schimb 

valutar, internet Wi-Fi gratuit în spaţiile publice, magazin 

bijuterii, spălătorie, bibliotecă, ascensoare, cameră de bagaje, 

minimarket, parcare, prosoape şi şezlonguri la piscină şi plajă, 

serviciu de taxi, meniuri speciale pentru copii pentru prânz şi 

cină. Hotelul pune la dispoziţia turiştilor masă pentru jocuri 

de cărţi, salon TV, baschet, volei, teren de tenis, piscine pentru 

adulţi şi copii, loc de joacă, mini club, club de junior, piscină 

interioară încălzită, centru SPA, room service (contra cost).

Facilităţi camere: Camerele sunt decorate elegant, cu 

mobilier elegant, balcoane private, oferind vederi către 

grădină, piscină sau spre mare. Camerele dispun de aer 

condiţionat (gratuit), încălzire centrală, minibar (aprovizionat 

la sosire), seif, telefon direct, TV satelit, radio, uscător de 

păr, halat de baie, papuci de baie, facilităţi pentru preparea 

ceaiului şi a cafelei.

Puncte forte
�» Situat pe malul mării, foarte aproape 

de Rhodos Town

�» Facilităţi pentru copii

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

535 €
PREMIER

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 28.02

OFERTA 
SPECIALA  
Locuri limitate

21.05, 28.05, 24.09 666 € 535 € 576 € 616 €

4,06 680 € 547 € 589 € 630 €

17,09 753 € 605 € 654 € 703 €

11.06, 18.06, 25.06, 10.09 768 € 616 € 667 € 718 €

2,07 788 € 632 € 686 € 738 €

3,09 889 € 713 € 776 € 839 €

09.07, 20.08, 27.08 909 € 729 € 794 € 859 €

16,07 935 € 750 € 818 € 885 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08 1.089 € 874 € 957 € 1.039 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine 

în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice,  taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), și programle 

optionale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Akti Imperial Deluxe Resort & Spa �����

Localizare: Hotelul este situat în statiunea Ixia, la 12 km de 

aeroport și la aproximativ 6 km de capitala insulei, Rodos 

Town. Hotelul este situat vizavi de plaja publică, plajă ce se 

accesează printr-un tunel subteran.

Facilități hotel: Hotelul dispune de 2 restaurante bufet, 

în care sunt servite mâncăruri din bucătăria grecească și 

internaţională, show-uri de gătit live, 4 restaurante a la carte 

(restaurantul Asterias-oferă fructe de mare, restaurantul 

Red Elefant – asiatic, restaurantul LuculLus – grecesc și 

restaurantul Marco Polo - italian), snack restaurant lângă 

piscina principală, lobby bar, pool bar, centru SPA ce dispune 

de o piscină interioară încălzită, terenuri de sport (tenis, 

baschet, volei pe plajă, canoe), darts, tir cu arcul, boccia. 

Hotelul are o echipă internaţională de animatori ce oferă 

spectacole zilnice la piscină, seara sunt organizate spectacole 

în amfiteatru, cabaret profesionist, muzică internaţională live 

de 3 ori/ săptămână. Hotelul dispune de miniclub pentru 

copii 4-12 ani și teenage club pentru adolescenţi cu vârstă 

cuprinsă între 12-18 ani.

Facilități camere: Toate camerele resortului sunt noi, 

modern decorate, dotate cu aer condiţionat (gratuit), telefon, 

TV prin satelit, internet Wi-Fi de mare viteză (gratuit), minibar, 

seif, balcon, toaletă modern utilată cu articole de toaletă, 

papuci, uscător de păr, room service (contra cost). 

Puncte forte
�» Renovat complet 2018

�» Centru SPA

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

498 €
CONFORT

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 40% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.03

OFERTA 
SPECIALA  
Locuri limitate

21,05 830 € 498 € 581 € 623 €

28,05 1.078 € 647 € 574 € 808 €

04.06, 11.06, 18.06, 03.09, 
10.09, 17.09

1.408 € 845 € 985 € 1.056 €

25,06 1.430 € 858 € 1.001 € 1.073 €

02.07, 09.07, 16.07,23.07 1.565 € 939 € 1.096 € 1.174 €

27,08 1.670 € 1.002 € 1.169 € 1.253 €

30.07, 06.08, 13.08, 20.08 1.775 € 1.065 € 1.243 € 1.331 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice,  taxa hote-

lieră (se achită la recepţie de către client), și programle optionale. 

Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. 

Mai multe detalii în agenţie.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr
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Hotel Mitsis Alila Exclusive �����

Localizare: Hotel modern, nou, dat în folosinţă în 2013, situat 

pe plajă, în staţiunea Faliraki, hotelul este recomandat atât 

cuplurilor, cât şi familiilor cu copii. Staţia de autobuz este 

în faţa hotelului, iar până în Rhodos Town sunt doar 18 km. 

Aeroportul se află la 20 km distanţă. Hotelul are acces la, Plaja 

Faliraki, una dintre cele mai frumoase plaje ale Insulei Rodos.

Facilități hotel: Hotelul oferă recepţie 24 h, cameră de 

bagaje, sală de conferinţe, lift, piscină exterioară cu apă de 

mare, piscină interioară, şezlonguri şi umbreluţe gratuite la 

piscină, bar la piscină, parcare. Prosoapele sunt disponibile 

la plajă și piscină contra unui depozit, iar şezlongurile şi 

umbreluţele sunt gratuite. Hotelul oferă restaurant, baruri, iar 

numeroase delicii gastronomice pot fi servite pe tot parcursul 

zilei, fără costuri suplimentare. Hotelul oferă de asemenea şi 

sală de fitness,centru SPA, program de aerobic, teren de tenis, 

tenis de masă, billiard, darts, sporturi de apă.

Facilități camere: Hotelul dispune de numeroase tipuri de 

cameră (standard, superior, camere family, junior suite). Toate 

camerele au telefon, TV LED satelit, aer condiţionat (gratuit), 

mini-frigider, seif (contra cost), acces internet Wi- Fi (gratuit), 

baie cu cadă sau cabină de duş, uscător de păr, proasoape şi 

papuci de baie, balcon sau terasă.

Puncte forte
�» Construcţie 2013 cu amenajări de top

�» Situat pe superba plajă Faliraki

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

898 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
20% aplicată până 
la 31.12

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
15% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
10% aplicată până 
la 31.03

OFERTA 
SPECIALA  
Locuri 
limitate

21.05 1.121 € 898 € 941 € 985 € 1.071 €

28,05 1.195 € 958 € 1.005 € 1.051 € 1.145 €

24.09 1.306 € 1.046 € 1.099 € 1.151 € 1.256 €

04.06, 11.06, 18.06, 17.09 1.380 € 1.106 € 1.612 € 1.272 € 1.330 €

10.09 1.403 € 1.125 € 1.182 € 1.239 € 1.353 €

25.06 1.427 € 1.143 € 1.202 € 1.260 € 1.377 €

02.07, 27.08, 03.09 1.544 € 1.237 € 1.302 € 1.366 € 1.494 €

09.07, 20.08 1.576 € 1.262 € 1.328 € 1.394 € 1.526 €

16.07, 23.07, 30.07, 30.07, 
06.08, 13.08

1.654 € 1.325 € 1.395 € 1.464 € 1.604 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine 

în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-Napoca (30 euro/

persoană) asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice,  taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), și programle 

optionale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai 

multe detalii în agenţie.
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Hotel Lindos Imperial �����

Localizare: Hotelul Lindos Imperial este situat într-o locaţie 

minunată la malul mării, în oraşul Kiotari, la 10 km de 

staţiunea Lindos, 50 km de Rhodos şi la 55 km de aeroport.

Facilităţi hotel: Hotelul dispune de recepţie, 4 restaurante, 

baruri, exchange, rent a car, SPA & wellness, hammam, saună, 

masaj (contra cost), centru de înfrumuseţare, minimarket, 

magazine de suveniruri, boutique, loc de joacă pentru 

copii, mini club, piscină exterioară cu umbrele şi şezlonguri, 

piscină pentru copii şi piscină interioară. Oaspeţii hotelului, 

copii și adulţi, se pot bucura împreună de teatrul din incinta 

hotelului, sală de fitness, programe de animaţie, teren de 

tenis, mini fotbal, volei pe plaja privată și diverse sporturi 

acvatice, precum înot și scuba diving.

Facilităţi camere: Hotelul Lindos Imperial deţine 451 de 

camere elegante şi spaţioase, unele cu vedere la mare, 

altele cu vedere la grădină, ce pun la dispoziţia turiștilor 

următoarele facilităţi: aer condiţionat (gratuit), telefon, satelit 

TV LCD, seif, mini frigider, baie cu duş sau cadă, uscător 

de păr, produse pentru îngrijire personală. Toate camerele 

dispun de balcon sau terasă.

Puncte forte
�» Plajă privată

�» Camere elegante și spaţioase

�» Aquapark și facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

568 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTA 
SPECIALA  
Locuri limitate

21.05, 28.05, 24.09 708 € 568 € 613 € 658 €

17.09 719 € 577 € 623 € 669 €

04.06, 11.06, 18.06, 10.09 721 € 579 € 625 € 671 €

25.06 738 € 592 € 640 € 688 €

03.09 822 € 659 € 716 € 772 €

02.07, 09.07, 27.08 839 € 673 € 731 € 789 €

16.07 876 € 702 € 764 € 826 €

20.08 1.060 € 850 € 930 € 1.010 €

23.07, 30.07, 30.07, 06.08, 
13.08

1.097 € 880 € 964 € 1.047 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine 

în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice,  taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), și programle 

optionale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Grecotel Lux. Me  
Rhodos (ex Grecotel Rhodos Royal) ����

Localizare: Complexul din Kalithea este amplasat pe plaja 

staţiunii, la 16 km de aeroport, la 12 km de orașul Rodos, la 3 

km de Faliraki. Staţia de autobuz se află vizavi de hotel. 

Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant principal, 

cafenea, patiserie, restaurant Yachting Club, bar cu verandă, 

restaurant asiatic Madame Butterfly, bar pe plajă, bar la 

piscină, piscină cu zonă pentru copii, piscină cu acoperiș, 

Internet Wi-Fi (gratuit) și internet corner, sală TV / video, 

SPA Elixir cu facilităţi de fitness, frizerie, salon de coafură, 

mini piaţă cu produse agricole Agreco, club Grecoland 

pentru copii, o gamă largă de facilităţi sportive, personal 

multilingvist, servicii clienţi și servicii Privilege Club, recepţie 

și concierge (mesaje, bagaje, rent-a-car, excursii).

Facilități camere: Camerele sunt complet renovate în 2018, 

decorate modern și oferă vederi uimitoare la Marea Egee 

sau la peisajul insulei. Camerele dispun de aer condiţionat 

(gratuit), internet Wi-Fi (gratuit-viteză mică, contra cost 

pentru viteză mare), telefon cu linie directa, TV LED satelit, 

frigider, baie cu duș, articole de toaletă tipice, uscător de păr. 

Toate camerele dispun de balcon sau terasă.

Puncte forte
�» Situat pe plajă, are plajă privată

�» Club de copii Grecoland

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

774 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL 
GV

FIRST MINUTE Loc în DBL 
GV cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL GV cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 28.02

OFERTA 
SPECIALA  
Locuri limitate

21.05 924 € 774 € 807 € 874 €

24.09 1.068 € 897 € 937 € 1.018 €

28.05 1.077 € 904 € 945 € 1.027 €

04.06 1.138 € 957 € 1.000 € 1.088 €

11.06 1.278 € 1.075 € 1.126 € 1.228 €

18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 
03.09, 10.09, 17.09

1.334 € 1.123 € 1.177 € 1.284 €

27.08 1.399 € 1.178 € 1.235 € 1.349 €

16.07 1.495 € 1.260 € 1.322 € 1.445 €

23.07, 30.07 1.560 € 1.315 € 1.380 € 1.510 €

20.08 1.593 € 1.343 € 1.410 € 1.543 €

06.08 1.642 € 1.384 € 1.453 € 1.592 €

13.08 1.675 € 1.412 € 1.483 € 1.625 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-Napoca (30 euro/

persoană) asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice,  taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), și programle 

optionale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe 

detalii în agenţie.
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Hotel Amada Colossos Beach �����

Localizare: Hotelul se află pe frumoasa plajă Kallithea din 

Rodos, în mijlocul unor grădini mari, la 3 km de Faliraki. 

Amada Colossos Resort este la 10 km de Rodos și la 12 km de 

Aeroportul Internaţional Rodos. 

Facilități hotel: Hotelul oferă facilităţi superioare de 

cazare, recent renovate pentru a îndeplini standarde de lux.  

Complexul pune la dispoziţie unităţi de cazare superioare, 

de lux, renovate recent. Proprietatea are 5 piscine cu zone 

speciale pentru adulţi și copii, precum și parc acvatic. 

Oaspeţii beneficiază de teren de tenis, teren de volei pe 

plajă, teren de baschet, bazin de polo pe apă și alte facilităţi 

de sporturi acvatice. Complexul oferă zone speciale pentru 

adulţi și familii. Mesele se servesc la 2 restaurante principale, 

cu specific asiatic, italian, respectiv grecesc, precum și băuturi 

la 3 baruri lângă piscină. 

Facilități camere: Toate camerele sunt renovate și utilate cu 

foarte mult bun gust, cu mobilier modern,  paturi cu saltele 

ortopedice, frigider, aparat de cafea și ceai, aer condiţionat 

(gratuit), internet Wi-Fi gratuit, TV cu ecran plat cu canale prin 

satelit, seif (contra cost), balcon, baie proprie, uscător de păr.

Puncte forte
�» Situat pe plajă, are plajă privată

�» Ideal pentru cupluri și pentru familii

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

639 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 28.02

OFERTA 
SPECIALA  
Locuri limitate

21.05 737 € 639 € 687 €

28.05 841 € 733 € 791 €

04.06, 11.06, 18.06, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09 980 € 858 € 930 €

25.06 1.005 € 881 € 955 €

02.07, 09.07 1.160 € 1.020 € 1.110 €

16.07 1.190 € 1.047 € 1.140 €

27.08 1.108 € 974 € 1.058 €

20.08 1.220 € 1.075 € 1.170 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08 1.231 € 1.084 € 1.181 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine 

în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice,  taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), și programle 

optionale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Cosmopolitan ����

Localizare: Hotelul este poziţionat  în Ixia, la 14 km de 

aeroport şi la numai 3.5 km de oraşul Rodos. Hotelul a fost 

recent renovat şi este alcătuit din clădirea principala şi diverse 

anexe şi bungalow-uri.

Facilităţi hotel: Hotelul dispune de restaurante, baruri, 2 

piscine, şezlonguri şi umbrele la piscină, prosoape de plajă, 

teren de tenis, săli de jocuri, tenis de masă, jocuri electronice. 

Pentru copii există loc de joacă şi mini club, iar la cerere 

babysitting (contra cost). În timpul zilei echipa de animatori 

organizează programe de divertisment pentru adulţi şi copii. 

De asemenea, puteţi opta pentru tenis de masă, baschet, iar 

contra cost: biliard, jocuri electronice, închiriere rachete şi 

mingi de tenis, sporturi nautice.

Facilităţi camere: Cele 377 de camere sunt dotate cu aer 

condiţionat (gratuit în perioada: 01.07-30.09), facilităţi pentru 

prepare ceai și cafea,  telefon, TV satelit, uscător de păr, 

frigider, seif (contra cost), baie cu duş sau cadă, produse de 

baie, balcon sau terasă, baby cot (la cerere), internet Wi-Fi 

(contra cost). Camerele dispun de balcon sau terasă.

Puncte forte
�» Acces facil către capitala insulei

�» Programe de animaţie

�» Situat vizavi de plajă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

475 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
20% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
15% aplicată până 
la 31.03

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
10% aplicată până 
la 30.04

OFERTA 
SPECIALA  
Locuri 
limitate

21.05 591 € 475 € 491 € 508 € 541 €

28.05 635 € 510 € 529 € 547 € 585 €

24.09 702 € 563 € 586 € 608 € 652 €

04.06 706 € 567 € 589 € 612 € 656 €

11.06, 18.06, 17.09 760 € 610 € 635 € 660 € 710 €

10.09 787 € 632 € 658 € 684 € 737 €

25.06 805 € 646 € 673 € 701 € 755 €

03.09 823 € 660 € 688 € 717 € 773 €

02.07 839 € 673 € 702 € 731 € 789 €

27.08 880 € 706 € 737 € 768 € 830 €

09.07 906 € 726 € 759 € 791 € 856 €

16.07, 23.07, 30.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08 956 € 767 € 802 € 837 € 906 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, politică 

reduceri copii, le puteţi obţine în 

agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din Cluj-Napoca (30 euro/persoană) 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice,  taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), și programle optionale. Taxa hotelieră diferă în funcţie 

de clasificarea hotelului și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Princess Flora ���

Kalithea este situată în partea nord-estică a Rodos-ului, la 

aproximativ 3 km de oraș. Staţiunea era cunoscută pentru 

apele termale, băile termale restaurate de curând fiind 

principală atracţie. Este o locaţie liniștită, situată pe un ţărm 

destul de fragmentat și stâncos, unde micile golfuri ascund 

plaje mici și cochete.  Viaţă de noapte în Kalithea este relativ 

liniștită, cu câteva baruri, restaurante și taverne. Localizare: 

Hotelul Princess Flora este localizat la 3 km de capitala insulei 

– Rodos Town și 12 km de aeroportul Diagoras. Plaja Agia 

Marina se află la aproximativ 300 m de hotel. Băile SPA din 

Kallithea sunt la 2 km depărtare faţă de hotel.

Facilități hotel: Recepţie, wi-fi gratuit in zonele publice,  bar 

și restaurant, piscină cu șezlonguri și umbrele de soare, sală 

de jocuri, terenul de tenis și billiard. 

Facilități camere: Hotelul dispune de 56 de camere 

duble, 102 studiori și 8 camere family. Camerele oferă aer 

condiţionat (contra-cost), TV, minibar, baie proprie și balcon.

Plaja: Plaja publică nisipoasă Agia Marina este amenajată cu 

umbrele și șezlonguri și dispune o mică tavern grecească ce 

oferă băuturi și gustări.

Puncte forte
�» Acces facil către capitala insulei

�» Situat într-o zonă liniștită

�» Piscină pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

399 €
TURISTIC

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ALL 
INCLUSIVE

  

 PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTA 
SPECIALA  
Locuri limitate

21.05, 28.05, 04.06, 17.09, 
24.09

532 € 399 € 426 € 452 €

11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 
27.08, 03.09, 10.09

572 € 429 € 458 € 486 €

09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 
06.08, 13.08, 20.08

639 € 479 € 511 € 543 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare 

persoană 20€

Supliment SGL 270€

Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar 100€

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Primul copil 2-11.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile și suplimentele se calculează din tariful standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), 

supliment plecare din Cluj-Napoca (30 euro/

persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice,  taxa hotelieră (se achită la recepţie de 

către client), și programle optionale. Taxa hote-

lieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului și 

destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Rhodian Rose ���

Parcul acvatic Faliraki, sau Waterpark este situat pe coasta de 

nord-est a insulei în apropierea oraşului plin de viaţă Faliraki. 

Plaja din statiune din Faliraki este cea mai dezvoltata din 

toata insula și este una din cele mai cosmopolite locuri din 

Rhodos.

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Faliraki, la 600 

m de plajă și de centru staţiunii. Staţiunea Faliraki este 

cunoscută că cea mai vibrantă staţiune din Rodos. Staţia de 

autobuz se află la 800 m de hotel. Distanţă până la capitală 

insulei Rodos Town este de 15 km.  

Facilități hotel:  Recepţie,  bar, restaurant, piscină exterioară,, 

sală TV,  cameră depozitare bagaje, terasă, parcare (gratuit), 

schimb valutar, internet Wi-Fi (gratuit în lobby și recepţie).

Facilități camere:  Hotelul dispune de 42 de camere 

complet renovate, decorate modern, aer condiţionat (contra 

cost, 7 euro/ cameră/zi), frigider, seif (la recepţie, contra cost)

Plaja: Hotelul se află la 600 m de plajă publică Faliraki. Pe 

plajă șezlongurile și umbreluţele sunt contra cost. Se pot 

practică numeroare sporturi acvatice.

Puncte forte
�» Piscină exterioară

�» Wi-fi gratuit în zonele publice

�» Aproape de centrul staţiunii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport – hotel – aeroport

�» 7 nopţi cazare cu mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

299 €
TURISTIC

  

 PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTA 
SPECIALA  
Locuri limitate

21.05 399 € 299 € 319 € 339 €

28.05, 24.09 433 € 325 € 346 € 368 €

04.06, 11.06, 18.06, 03.09, 
10.09, 17.09

499 € 374 € 399 € 424 €

25.06, 02.07, 27.08 530 € 398 € 424 € 451 €

09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 
06.08, 13.08, 20.08

599 € 449 € 479 € 509 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Supliment SGL 250 €

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Reducerile și suplimentele se calculează din tariful 

standard.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice,  taxa 

hotelieră (se achită la recepţie de către client), și programle 

optionale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelului 

și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.
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Hotel Evita Beach ���

Faliraki este una dintre cele mai organizate plaje, oferind 

șezlonguri, umbreluţe, și posibilitatea practicării multor 

sporturi nautice, taverne, restaurante și baruri pe plajă. 

Nisipurile aurii ale plajei Faliraki ce se extind pe 4 km și apele 

cristaline ale Egeei, crează o imagine relaxantă și atractivă.

Localizare: Hotelul Evita Beach este situat în zona de sud a 

staţiunii Faliraki, la 180 de metri de cea mai apropiată plajă de 

nisip și la doar 15 minute de mers pe jos de centrul orașului 

Faliraki, cunoscut pentru numeroasele restaurante, cluburi 

şi viaţa de noapte. Hotelul are acces la una dintre cele mai 

frumoase plaje ale Insulei Rodos. Plaja Faliraki este o fâşie 

lungă şi lată de nisip. Intrarea în apă este lină. Aceasta este 

amenajată cu şezlonguri şi umbreluţe contra cost.

Facilităţi hotel: Complet renovat în anul 2016, hotelul Evita 

Beach dispune de recepţie 24 h, restaurant, bar, piscină în aer 

liber pentru adulţi şi copii, şezlonguri şi umbreluţe gratuite la 

piscină, bar la piscină, internet Wi-Fi gratuit în zonele publice, 

gradină spaţioasă.

Facilităţi camere: Toate cele 75 decamere ale hotelului sunt 

dotate cu aer condiţionat gratuit, seif (10 euro/ 7 nopţi), TV 

prin satelit, mini-frigider, baie cu duş, balcon.

Puncte forte
�» Piscină în aer liber

�» Situat pe superba plajă Faliraki

�» Parcare gratuită

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

429 €
TURISTIC

  

PLECĂRI
STANDARD  
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05

OFERTA 
SPECIALA  
Locuri limitate

28.05, 24.09 572 € 429 € 458 € 486 €

4,06 599 € 449 € 479 € 509 €

17,09 625 € 469 € 500 € 531 €

11.06, 10.09 645 € 484 € 516 € 548 €

18.06, 03.09 700 € 525 € 560 € 595 €

02.07, 27.08 725 € 544 € 580 € 616 €

09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 
06.08, 13.08, 20.08

745 € 559 € 596 € 633 €

Plecări din București, Cluj-Napoca

Reduceri și suplimente: 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare 

persoană 20 €

Supliment SGL  390 €

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Un 2-11.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.  

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 euro/persoană), supliment plecare din 

Cluj-Napoca (30 euro/persoană) asigurarea medicală de călă-

torie, asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice,  

taxa hotelieră (se achită la recepţie de către client), și programle 

optionale. Taxa hotelieră diferă în funcţie de clasificarea hotelu-

lui și destinaţie. Mai multe detalii în agenţie.

ALL 
INCLUSIVE
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DE LA 315 €

Kusadasi
Kusadasi, una dintre cele mai importante staţiuni din întreaga Turcie, 

îi oferă turistului numeroase posibilităţi de a petrece o vacanţă de 

neuitat.

Kusadasi este un oraș-port la Marea Egee care s-a dezvoltat sub câteva 

civilizaţii succesive: greacă, romană, veneţiană, genoveză și otomană. 

Este una dintre cele mai importante staţiuni din Turcia ce îţi oferă 

numeroase posibilităţi pentru a petrece o vacanţă de neuitat. 
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Hotel Pigale Family Club ���

Localizare: Hotelul este situat la 100 

m de plaja, la 2,5 km de centrul orașului 

Kusadasi și la 65 km de aeroport. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 

o piscină cu tobogan, umbrele, 

șezlonguri, saltele, bar, lobby bar, seif 

(contra cost), spălătorie. 

Facilități camere: Baie cu duș sau 

cadă, uscător de păr, TV, telefon, balcon, 

aer condiţionat, mini bar, room service.

Facilități copii: Piscină, teren de joacă 

și mini club (4-12 ani).

Sport și agrement: Hotelul pune la 

dispoziţia turiștilor: sală de fitness, tenis 

de masă, darts, aqua gym, baschet și 

teren de tenis, iar contra cost: biliard și 

sporturi acvatice.

Puncte forte
�» Piscină exterioară semi-olimpică

�» Aproape de centrul staţiunii

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare cu All Inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare cu All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

18 €/zi
TURISTIC

Hotel Arora ����

Localizare: Hotelul este situat la 40 

m faţă de coasta mării Egee. Centrul 

oraşului Kusadasi este la 4 km, iar orașul 

antic Efes la 25 km.

Facilităţi hotel: Restaurant principal, 

3 baruri, o piscină exterioară și una 

interioară, cafenea, doctor, coafor, 

magazine și acces Wi-fi (în lobby).

Facilităţi camere: Baie cu duş sau 

cadă, uscător de păr, telefon, TV, mini 

bar, aer condiţionat, seif (contra cost), 

balcon și room service (contra cost).

Sport și agrement: Centru fitness, 

baie turcească, saună, masaj, tenis de 

masă, discotecă, internet-café, închirieri 

auto/biciclete, masaj, ciclism, călărie, 

pescuit, caiac, windsurfing, snorkeling 

și scufundări.

Puncte forte
�» Renovat în 2015

�» Situat aproape de plaja cu nisip

�» Bucătărie diversificată

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

389 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 
28.02

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
31.03

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

17.09, 24.09 517 € 389 € 402 € 428 € 497 €

 04.06, 11.06, 18.06, 25.06 532 € 400 € 414 € 442 € 512 €

10.09 564 € 422 € 438 € 468 € 544 €

03.09 572 € 428 € 443 € 475 € 552 €

02.07 573 € 429 € 444 € 476 € 553 €

27.08 644 € 478 € 498 € 537 € 624 €

09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 
06.08, 13.08, 20.08 

674 € 499 € 520 € 561 € 654 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 150 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

   

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard 
cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 15.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 
20% aplicată până 
la 15.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 
15% aplicată până 
la 15.04

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 
10% aplicată până 
la 15.05

19.05 - 25.05; 
28.09 - 31.10

23 €/zi 18 €/zi 19 €/zi 20 €/zi 21 €/zi

30.05 - 10.06; 
25.08 - 11.09

31 €/zi 24 €/zi 25 €/zi 27 €/zi 28 €/zi

11.06 - 24.06; 
12.09 - 27.09

29 €/zi 22 €/zi 23 €/zi 25 €/zi 26 €/zi

25.06 - 16.07 32 €/zi 25 €/zi 26 €/zi 28 €/zi 29 €/zi

17.07 - 09.08; 
18.08 - 24.08

35 €/zi 27 €/zi 28 €/zi 30 €/zi 31 €/zi

10.08 - 17.08 44 €/zi 33 €/zi 35 €/zi 38 €/zi 40 €/zi

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri. 
Intrare la cazare în Kusadasi în fiecare joi

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică 

reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Ferry boat Cannakkale - 10 

€/pers; Transport autocar, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa 

de intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale. 

Supliment autocar din: 

București 90€/pers; Ploieşti, Buzău, Urziceni, Pitești - 95 €; 

Braşov, Predeal, Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Călimănești, 

Căciulata, Slatina - 100 €; Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, 

Craiova, Balş – 105 €; Roman, Bacău, Adjud, Constanţa - 110 

€; Iaşi, Tulcea, Sibiu - 115 €; Piatra Neamţ – 120 €; Suceava 

– 125 €;
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Hotel Asena ���

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

Mării Egeee, în zona Ladies Beach, cea 

mai bună plajă de nisip. 

Facilități hotel: Piscină, restaurant à 

la carte, terasă pe acoperiş, internet 

Wi-Fi. Restaurantul serveşte preparate 

internaţionale delicioase şi un bufet 

cu specialităţi locale pe acoperiş. Barul 

de lângă piscină asigură cocktailuri 

speciale şi băuturi răcoritoare.

Facilități camere: Camerele dotate cu 

aer condiţionat sunt decorate în culori 

calde, pentru a crea un cadru liniştit. 

Fiecare cameră are un balcon privat, TV, 

seif (contra cost), baie proprie și telefon. 

Sport și agrement: Turistii hotelului 

pot beneficia gratuit de tenis de masă 

și contra cost sporturi nautice.

Puncte forte
�» Situat pe Ladies Beach, cea mai bună 

plajă din Kusadasi

�» Camere renovate

�» Terasă panoramică

Servicii incluse

�autocar
�» Transport autocar clasificat

�» Cazare cu All Inclusive

�» Însoţitor de grup

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

�

�» Cazare cu All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

20 €/zi
TURISTIC

Hotel Infinity By Yelken (ex Imbat) �����

Localizare: Hotelul este situat pe 

malul mării, la 3 km de centrul orașului 

Kusadasi și la 18 km de Efes. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 

3 restaurante a la carte, 5 piscine 

exterioare și una interioară, 5 baruri, 

cabinet medical, sală de conferinţă, 

curăţătorie, animaţie, coafor, discotecă, 

internet Wi-fi (în zonele publice).

Facilități camere: Baie cu cadă/duș, 

uscător de păr, mini bar, seif, TV satelit, 

aer condiţionat, balcon/terasă.

Facilități pentru copii: Piscină, loc de 

joacă, mini-club (4-12 ani), mini disco. 

Sport și agrement: Tenis, darts, volei 

pe plajă, aerobic, sală fitness, animaţie, 

baie turcească, biliard, muzică live și 

contra cost: masaj, sporturi nautice.

Puncte forte
�» Complet renovat anul trecut

�» 3 restaurante a la carte și 5 baruri

�» 5 piscine exterioare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

543 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

   

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

01.05 - 03.06 28 €/zi 20 €/zi 21 €/zi 24 €/zi

 04.06 - 06.07 38 €/zi 27 €/zi 29 €/zi 33 €/zi

07.07 - 31.08 56 €/zi 39 €/zi 42 €/zi 48 €/zi

01.09 - 15.09 44 €/zi 31 €/zi 33 €/zi 38 €/zi

16.09 - 30.09 36 €/zi 26 €/zi 27 €/zi 31 €/zi

Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri. 
Intrare la cazare în Kusadasi în fiecare joi

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică 

reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Ferry boat Cannakkale - 10 

€/pers; Transport autocar, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa 

de intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale. 

Supliment autocar din: 

București 90€/pers; Ploieşti, Buzău, Urziceni, Pitești - 95 €; 

Braşov, Predeal, Sinaia, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Călimănești, 

Căciulata, Slatina - 100 €; Focșani, Râmnicu Sărat, Galaţi, 

Craiova, Balş – 105 €; Roman, Bacău, Adjud, Constanţa - 110 

€; Iaşi, Tulcea, Sibiu - 115 €; Piatra Neamţ – 120 €; Suceava 

– 125 €;

  

PLECĂRI

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 
GV 

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard 
GV cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
GV cu REDUCERE 
20% aplicată până 
la 31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
GV cu REDUCERE 
15% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
GV cu REDUCERE 
10% aplicată până 
la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

17.09, 24.09 675 € 543 € 566 € 588 € 611 € 655 €

04.06 777 € 620 € 647 € 674 € 702 € 757 €

11,06 806 € 641 € 671 € 700 € 728 € 786 €

10,09 850 € 674 € 705 € 737 € 767 € 830 €

18.06, 25.06, 
27.08, 03.09

879 € 696 € 729 € 761 € 794 € 859 €

02.07, 09.07 980 € 772 € 809 € 847 € 884 € 960 €

16,07 1.023 € 804 € 844 € 884 € 924 € 1.003 €

20,08 1.060 € 832 € 874 € 916 € 957 € 1.040 €

23.07, 30.07, 
06.08, 13.08

1.090 € 855 € 898 € 941 € 984 € 1.070 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 150 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

ULTRA ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Adakule by Erde �����

Localizare: Hotelul Adakule by Erde 

este situat pe malul mării, într-un loc 

pitoresc, la 3 km de staţiunea Kusadasi.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

2 restaurante a-la-carte, 4 baruri, o 

piscină exterioară și una interioară, 

aquapark. 5 săli de conferinţe, coafor, 

acces internet și serviciu de rent a car.

Facilități camere: Camerele dispun 

de aer condiţionat, TV satelit, mini-bar, 

seif (contra cost), room service (contra 

cost), baie, uscător de păr.

Facilități pentru copii: Piscină, loc de 

joacă și baby-sitter (contra cost).

Sport și agrement: Saună, baie 

turcească, sală fitness, aerobic, tenis de 

masă, baschet, canoe, darts, teren de 

tenis, muzică live, animaţie, discotecă.

Puncte forte
�» Localizare într-o zonă pitorească

�» Renovat ultima oară în anul 2014

�» Aquapark cu tobogane

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

450 €
PREMIER

Hotel Amara Sealight Elite �����

Localizare: Construit în anul 2015, 

hotelul este situat la 6 km de centrul 

staţiunii Kusadasi și la 130 km de 

aeroportul din Bodrum.

Facilități hotel: Restaurant principal, 9 

restaurante a la carte, 3 baruri, patiserie, 

îngheţată, salon, spălătorie, internet Wi-

fi (gratuit), medic (contra cost).

Facilități camere: Camerele au baie cu 

duș, uscător de păr, articole de baie, aer 

condiţionat, TV, mini bar, seif, balcon, 

fierbător, room service.

Facilități pentru copii: Mini disco, 

mini club (4-12 ani), spectacole pentru 

copii, cinema, teren de joacă, activităţi 

educationale, baby-sitter (contra cost) 

și bufet pentru copii în restaurantul 

principal.

Puncte forte
�» Aquapark

�» Multiple facilităţi de relaxare și 

divertisment

�» 9 restaurante a la carte

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

589 €
PREMIER

  

PLECĂRI

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV 
(MB) 

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 
35% aplicată 
până la 31.12

EARLY 
BOOKING Loc 
în DBL Standard 
cu REDUCERE 
30% aplicată 
până la 31.01

EARLY 
BOOKING Loc 
în DBL Standard 
cu REDUCERE 
25% aplicată 
până la 28.02

EARLY 
BOOKING Loc 
în DBL Standard 
cu REDUCERE 
20% aplicată 
până la 31.03

EARLY 
BOOKING Loc 
în DBL Standard 
cu REDUCERE 
15% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

24.09 630 € 450 € 468 € 487 € 506 € 524 € 610 €

17.09 650 € 463 € 482 € 502 € 522 € 541 € 630 €

04.06 681 € 484 € 505 € 526 € 547 € 568 € 661 €

10.09 690 € 489 € 511 € 532 € 554 € 576 € 670 €

11.06, 18.06 713 € 504 € 527 € 549 € 572 € 595 € 693 €

25.06, 02.07, 
09.07, 27.08, 
03.09

791 € 550 € 582 € 608 € 635 € 662 € 771 €

20.08 872 € 607 € 638 € 668 € 699 € 730 € 852 €

16.07 912 € 634 € 666 € 699 € 732 € 764 € 892 €

23.07, 30.07, 
06.08, 13.08

932 € 646 € 680 € 714 € 748 € 781 € 912 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 150 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Select Room 

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Select Room 
cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Select Room 
cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Select Room 
cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

24.09 765 € 589 € 614 € 640 € 745 €

04.06, 17.09 799 € 614 € 641 € 668 € 779 €

11.06, 10.09 886 € 680 € 711 € 742 € 866 €

18.06 901 € 690 € 723 € 755 € 881 €

25.06, 03.09 912 € 699 € 732 € 764 € 892 €

02.07, 27.08 979 € 749 € 785 € 821 € 959 €

09.07 1.016 € 777 € 815 € 853 € 996 €

20.08 1.041 € 795 € 835 € 874 € 1.021 €

16.07, 23.07, 30.07, 
06.08, 13.08

1.066 € 814 € 854 € 895 € 1.046 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 150 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Pine Bay Holiday Resort �����

Localizare: Hotelul este situat pe 

malul mării, la 6 km de centrul orașului 

Kusadasi și la 18 km de Efes.

Facilități hotel: Restaurant principal, 5 

restaurante a la carte, 8 baruri, 3 piscine 

exterioare și una interioară, cabinet 

medical, Spa, 8 săli de conferinţe, 

internet Wi-fi în lobby, coafor, .

Facilități camere: Camerele dispun de 

baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer 

condiţionat, TV, mini-bar, seif, balcon, 

room service (contra cost), balcon.

Facilități pentru copii: Bufet special, 

piscină, loc de joacă, mini-club (5-12 

ani), baby-sitter (contra cost).

Sport și agrement: Saună, Jacuzzi, sală 

fitness, aerobic, tenis de masă, baschet, 

4 terenuri de tenis.

Puncte forte
�» 5 restaurante a la carte și 8 baruri

�» Aquapark cu 5 tobogane

�» 3 piscine exterioare și una interioară

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

543 €
PREMIER

Hotel Korumar Ephesus Beach & Spa �����

Localizare: Hotelul este localizat pe 

plajă, în zona Kusadasi. Centrul orașului 

se află la 15 km. Hotelul este nou, 

deschis în 2017.

Facilități hotel: Piscină exterioară, 

o piscină interioară, un restaurant 

bufet, 5 restaurante tematice, 5 baruri, 

terasă, centru fitness & SPA, centru de 

înfrumuseţare.

Facilități camere: Camerele oferă 

conexiune Wi-fi gratuită, baie, balcon, 

TV, mini bar, aparat de cafea și ceai.

Facilități copii: Hotelul dispune de 

teren de joacă, baby sitter (contra 

cost), mini club, programe de animaţie, 

tobogane. 

Plaja: Hotelul deţine o zonă de plajă 

privată cu ponton.

Puncte forte
�» Hotel nou

�» Situat pe plajă

�» Plajă privată cu ponton

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

620 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.12

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

04.06, 11.06, 10.09, 
17.09, 24.09

705 € 543 € 588 € 611 € 685 €

18.06 759 € 584 € 634 € 659 € 739 €

03.09 794 € 611 € 664 € 691 € 774 €

25.06, 27.08 830 € 638 € 695 € 723 € 810 €

02.07 920 € 705 € 771 € 804 € 900 €

20.08 942 € 722 € 790 € 824 € 922 €

09.07, 16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 13.08

987 € 755 € 828 € 864 € 967 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 150 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard 
cu REDUCERE 
30% aplicată până 
la 31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 
31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

17.09, 24.09 846 € 620 € 649 € 708 € 737 € 826

04.06 847 € 642 € 673 € 735 € 766 € 827 €

10.09 883 € 667 € 700 € 765 € 798 € 863 €

11.06, 18.06, 
25.06, 27.08, 
03.09

949 € 692 € 727 € 795 € 830 € 929 €

20.08 1.115 € 808 € 851 € 937 € 979 € 1.095 €

02.07 1.137 € 823 € 868 € 956 € 999 € 1.117 €

09.07, 16.07, 
23.07, 30.07, 
06.08, 13.08

1.160 € 839 € 884 € 975 € 1.019 € 1.140 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 150 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Grand Blue Sky ����

Localizare: Hotelul este situat pe 

malul mării, la 3 km de centrul orașului 

Kusadasi și la 18 km de Efes. Hotelul a 

fost renovat în anul 2011.

Facilități hotel: Restaurant principal, 3 

restaurante a la carte, 6 baruri, 2 piscine, 

internet wireless (în lobby), de animaţie, 

discotecă (contra cost), muzică live, 

cabinet medical, spălătorie și frizerie. 

La piscină, umbrelele, șezlongurile și 

saltelele sunt gratuite.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie, uscător de păr, 

balcon, mini bar, seif, telefon, TV, aer 

condiţionat și room service.

Facilități copii: Pentru copii, hotelul 

oferă o piscină exterioară și mini club 

(pentru copiii cu vârste între 4-12 ani).

Puncte forte
�» Situat aproape de centrul staţiunii 

Kusadasi

�» 3 restaurante a la carte și 6 baruri

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

477 €
CONFORT

Sunis Efes Royal Palace Resort&Spa �����

Localizare: Situat în orașul Ozdere, 

provincia Izmir. Hotelul dispune de o 

zonă cu plajă privată cu pavilioane.

Facilități hotel: Restaurant principal, 5 

restaurante a la carte, baruri, o piscină 

interioară și una exterioară, parc acvatic, 

centru Spa, saună și sală de fitness. 

Facilități camere: Camerele sunt sunt 

prevăzute cu aer condiţionat, mini bar, 

ceainic electric, TV cu ecran plat, seif și 

balcon.

Sport și agrement: Sală de fitness, 

gimnastică, aerobic, baschet, polo pe 

apă, tenis de masă, darts.

Facilități copii: Pentru cei mici hotelul 

a amenajat un teren special de joacă, 

un club pentru copii, piscină și o 

cameră de jocuri. 

Puncte forte
�» Deschis în anul 2015

�» Restaurante cu meniu diversificat

�» Camere ultramoderne

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

735 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard 
cu REDUCERE 
30% aplicată până 
la 31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

04.06, 11.06 642 € 477 € 496 € 515 € 535 € 622 €

17.09, 24.09 650 € 482 € 502 € 522 € 541 € 630 €

10.09 670 € 497 € 517 € 538 € 559 € 650 €

18.06 691 € 512 € 533 € 555 € 576 € 671 €

27.08, 03.09 721 € 532 € 555 € 578 € 602 € 701 €

25.06, 02.07, 
09.07

728 € 537 € 561 € 584 € 608 € 708 €

20.08 810 € 595 € 622 € 650 € 678 € 790 €

16.07 812 € 596 € 624 € 652 € 680 € 792 €

23.07, 30.07, 
06.08, 13.08

846 € 620 € 649 € 678 € 708 € 826 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 150 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

  

PLECĂRI

STANDARD 
Loc în 
DBL Efes 
Standard LV

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 16% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 13% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

04.06 885 € 735 € 754 € 772 € 865 €

11.06 929 € 772 € 792 € 812 € 909 €

25.06, 20.08, 27.08, 
03.09, 10.09, 17.09, 
24.09

987 € 821 € 842 € 864 € 967 €

02.07 1.014 € 843 € 866 € 888 € 994 €

13.08 1.054 € 877 € 901 € 925 € 1.034 €

09.07, 16.07, 23.07, 
30.07, 06.08

1.081 € 900 € 924 € 949 € 1.061 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 150 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.
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DE LA 351 €

Bodrum
Bodrum este o încântătoare destinaţie care satisface exigenţele oricui 

și care își așteaptă vizitatorii să-i descopere misterele

Bodrum, cu atmosfera sa boemă, este un oraș magic situat pe coasta 

egeană a Turciei, pe o peninsulă, în apropierea Insulei Kos. Este un 

bun punct de pornire într-o călătorie de-a lungul coastei cariene, cu 

bagajul său mitologic și istoric, cu arhitectură tipic mediteraneană, cu 

plaje de nisip spectaculoase și mici golfuri stâncoase. Bodrumul este o 

încântătoare destinaţie turistică care satisface exigenţele oricui și care 

își așteaptă vizitatorii să-i descopere misterele.
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Hotel Titanic Deluxe Bodrum �����

Localizare: Hotelul este un hotel de 

lux, deschis în mai 2016, ce se află în 

localitatea Guvercinlik, la 16 km de 

aeroport. Complexul se află într-un golf 

și este înconjurat de o pădure de pini. 

Facilități hotel: Restaurante, patiserie, 

baruri, coafor, Wi-fi, spălătorie, centru 

de sănătate, baby sitting, parcare 

gratuită, facilităţi pentru sporturi 

nautice. Complexul are piscină în 

aer liber, iar oaspeţii pot lua masa la 

restaurant sau pot savura o băutură 

la bar.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie (duș, halate și papuci), 

aer condiţionat, mini bar, seif, TV prin 

satelit, garderobă, ceainic electric.

Puncte forte
�» Hotel nou, inaugurat în 2016

�» Facilităţi şi servicii de lux

�» Restaurante a la carte

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» High Class All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

895 €
DELUXE

Hotel Kefaluka Resort �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 25 km de centrul orasului 

Bodrum și 60 km de Aeroport.

Facilități hotel: Restaurant principal, 6 

restaurante a la carte, 6 baruri, 5 piscine 

exterioare și 3 piscine interioare, jacuzzi, 

aquapark medic, coafor, spălătorie, 5 

săli de conferinţe, Wi-fi gratuit.

Facilități camere: Balcon, baie cu cadă, 

uscător de păr, aer condiţionat, mini 

bar, seif, TV satelit, Wi-fi, room service.

Facilități pentru copii: 2 piscine cu 

tobogane, loc de joacă, mini club (4-12 

ani), teenager club (13-16 ani), baby-

sitter (contra cost).

Sport și agrement: 2 terenuri de tenis, 

baschet, volei pe plajă, teren de fotbal, 

squash, tenis de masă, animaţie.

Puncte forte
�» 6 restaurante a la carte și 6 baruri

�» Aquapark cu 5 tobogane

�» 5 piscine exterioare și 3 interioare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

658 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 
SSV

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard 
SSV cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard SSV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard SSV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard SSV cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

04.06, 11.06, 
17.09, 24.09

1.176 € 895 € 942 € 988 € 1.034 € 1.156 €

18.06 1.221 € 929 € 977 € 1.026 € 1.074 € 1.201 €

25.06, 02.07, 
27.08, 03.09, 
10.09

1.333 € 1.013 € 1.067 € 1.121 € 1.175 € 1.313 €

09.07, 16.07, 
23.07, 30.07, 
06.08, 13.08, 
20.08

1.498 € 1.136 € 1.199 € 1.261 € 1.324 € 1.478 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 150 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 20% aplicată 
până la 31.12

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 15% aplicată 
până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 10% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

24.09 821 € 658 € 686 € 715 € 801 €

04.06, 17.09 855 € 685 € 715 € 745 € 835 €

10.09 880 € 704 € 736 € 767 € 860 €

11.06 917 € 734 € 767 € 800 € 897 €

18.06. 03.09 941 € 753 € 788 € 822 € 921 €

27.08 961 € 770 € 805 € 841 € 941 €

25.06 992 € 794 € 831 € 868 € 972 €

02.07 1.012 € 810 € 848 € 886 € 992 €

20.08 1.045 € 837 € 877 € 916 € 1.025 €

09.07 1.096 € 877 € 919 € 962 € 1.076 €

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 
13.08

1.129 € 904 € 948 € 992 € 1.109 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 150 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

ULTRA ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Parkim Ayaz ����

Localizare: Hotelul Parkim Ayz este 

situat în zona Gumbet, la 3 km de 

centrul staţiunii Bodrum și la 43 km de 

aeroport.

Facilități hotel: Restaurant principal și 

a la carte, 3 baruri, spălătorie, internet 

Wi-fi, cameră bagaje, sală de conferinţe. 

Piscină cu șezlongurile și umbrelele.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu balcon, baie cu duș, uscător 

de păr, TV, mini bar, seif, room service.

Facilități pentru copii: Mini club, loc 

de joacă, zonă amenajată în piscina 

principală și baby sitter (contra cost).

Sport și agrement: Biliard și tenis. 

Pentru o relaxare completă există sală 

de gimnastică complet echipată și baie 

turcească pentru adulţi, saună.

Puncte forte
�» Situat aproape de centrul staţiunii 

Bodrum

�» Grădini superbe și luxuriante

�» Parc acvatic

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

460 €
CONFORT

Hotel Grand Park Bodrum �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 22 km de centrul orașului 

Bodrum și la 55 km de aeroport.

Facilități hotel: Restaurant principal, 2 

restaurante a la carte, 5 baruri, 2 piscine 

exterioare și una interioară, 2 tobogane, 

Spa, sală de conferinţe, coafor și 

internet Wi-fi gratuit (în lobby).

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie cu cadă/duș, aer 

condiţionat, TV, mini bar, seif și balcon.

Sport și agrement: Baie turcească, 

saună, sală de fitness, aerobic, aqua 

aerobic, 2 terenuri de tenis, darts, tenis 

de masă, sporturi nautice fără motor, 

animaţie, muzică live și discotecă.

Facilități pentru copii: 2 piscine, mini 

club (4-12 ani), baby sitter (contra cost).

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Mutiple facilităţi de relaxare

�» 2 restaurante a la carte și 5 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

489 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 25% aplicată 
până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 15% aplicată 
până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 10% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

17.09, 24.09 596 € 460 € 495 € 512 € 576 €

04.06, 11.06 612 € 472 € 508 € 526 € 592 €

10.09 690 € 531 € 575 € 597 € 670 €

18.06, 25.06, 
27.08, 03.09

706 € 542 € 588 € 611 € 686 €

02.07 751 € 576 € 626 € 651 € 731 €

20.08 773 € 593 € 645 € 671 € 753 €

09.07, 16.07, 
23.07, 30.07, 
06.08, 13.08

784 € 601 € 655 € 681 € 764 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 150 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 
31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

24.09 661 € 489 € 509 € 529 € 550 € 641 €

17.09 675 € 498 € 519 € 540 € 561 € 655 €

04.06, 11.06 761 € 558 € 584 € 609 € 635 € 741 €

18.06 773 € 567 € 593 € 619 € 645 € 753 €

10.09 822 € 601 € 630 € 658 € 687 € 802 €

25.06, 02.07, 
27.08, 03.09

847 € 618 € 648 € 678 € 708 € 827 €

09.07 892 € 650 € 682 € 714 € 746 € 872 €

20.08 914 € 666 € 699 € 732 € 765 € 894 €

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 
13.08

926 € 673 € 707 € 741 € 775 € 906 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 150 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Charm Beach ����

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, 

în Akyarlar, la 23 km de centrul orașului 

Bodrum și 40 km de aeroport. 

Facilități hotel: Restaurant principal și 

a la carte, piscină, SPA cu saună și sală 

de fitness, 3 baruri, parcare, conexiune 

Wi-fi gratuită, recepţie non-stop, 

salon de înfrumuseţare, show-uri de 

divertisment, discotecă, animatori, lift.

Facilități camere: Camerele hotelului 

au balcon, baie privată, uscător de păr, 

articole de baie gratuite, papuci de 

casă, telefon, TV cu posturi prin satelit, 

conexiune Wi-fi gratuită, mini bar.

Facilități copii: Hotelul oferă pentru 

cei mici un mini club (pentru copiii cu 

vârste între 4-12 ani) și programe de 

animatie.

Puncte forte
�» Situat aproape de centrul orașului și 

de port

�» Centru SPA

�» Plajă întinsă cu nisip

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

421 €
CONFORT

Isis Hotel & Spa �����

Localizare: Situat pe malul mării, la 2 

km de Gumbet, 4 km de Bodrum și 45 

km de aeroport. 

Facilități hotel: 6 Restaurante, 6 

baruri, o piscină exterioară, o piscină 

interioară, centru SPA , 5 săli de 

conferinţe, animaţie, discotecă, parcare, 

spălătorie și curăţătorie. La piscină, 

umbrelele, șezlonguri și saltele gratuite.

Facilități camere: Baie, uscător de păr, 

TV, telefon, aer condiţionat, balcon, seif 

(contra cost), mini bar, room service.

Facilități copii: O piscină exterioară, 

loc de joacă, mini club, baby sitter.

Sport și agrement: Sală de fitness, 

aerobic, tenis de masă, volei, baschet, 

teren de tenis, darts, baie turcească și 

saună, masaj, Jacuzzi.

Puncte forte
�» Situat aproape de centrul orașului 

Bodrum

�» 5 restaurante a la carte și 6 baruri

�» Plajă proprie cu nisip și ponton

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

432 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI

STANDARD 
Loc în DBL 
Club Room 
GV

FIRST MINUTE Loc în 
DBL Club Room GV cu 
REDUCERE 30% aplicată 
până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL Club Room GV cu 
REDUCERE 20% aplicată 
până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL Club Room GV cu 
REDUCERE 10% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

24.09 581 € 432 € 465 € 498 € 561 €

04.06, 11.06 628 € 465 € 503 € 540 € 608 €

17.09 648 € 479 € 519 € 559 € 628 €

18.06 651 € 481 € 522 € 561 € 631 €

03.09, 10.09 659 € 487 € 528 € 569 € 639 €

25.06, 02.07, 
09.07

792 € 580 € 634 € 688 € 772 €

16.07 798 € 584 € 639 € 694 € 778 €

27.08 820 € 600 € 657 € 714 € 800 €

23.07, 30.07 831 € 608 € 666 € 724 € 811 €

06.08, 13.08, 
20.08

840 € 618 € 673 € 732 € 820 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 150 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 
GV

FIRST MINUTE Loc în DBL 
Standard GV cu REDUCERE 
20% aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în DBL 
Standard GV cu REDUCERE 
10% aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

04.06, 11.06, 03.09, 
10.09, 17.09, 
24.09

526 € 421 € 448 € 506 €

18.06 541 € 434 € 463 € 521 €

25.06, 02.07 635 € 509 € 547 € 615 €

09.07 667 € 534 € 575 € 647 €

16.07, 23.07, 30.07 690 € 553 € 597 € 670 €

27.08 721 € 577 € 624 € 701 €

06.08 726 € 582 € 629 € 706 €

13.08, 20.08 753 € 603 € 653 € 733 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 150 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.
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Hotel Xanadu Island �����

Localizare: Hotelul este situat pe o 

peninsulă privată, la 65 km de aeroport 

și la 25 km de centrul staţiunii Bodrum.

Facilități hotel: Restaurant principal, 3 

restaurante a la carte, 8 baruri, 2 piscine 

și una interioară, grădini, sală de jocuri, 

curăţătorie, spectacole, cameră de 

bagaje internet-café (contra cost) .

Facilități camere: Camerele au ca 

dotări baie cu duș, uscător de păr, aer 

condiţionat, mini bar, seif, internet 

wireless, balcon, room service.

Facilități pentru copii: Pentru cei mici, 

hotelul oferă mini club (4-12 ani), 2 

piscine exterioare, loc de joacă, baby-

sitting (contra cost), spectacole atât 

ziua cât și seara, scăunele pentru copii 

în restaurante, baby cot.

Puncte forte
�» Situat pe o peninsula privată

�» Plaja privata – sezlonguri, umbrele, 

saltele gratuit

�» 3 restaurante a la carte și 8 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

652 €
PREMIER

Hotel Vogue Bodrum �����

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, 

în Torba, la 27 km de aeroport și 8 km 

de centrul orașului Bodrum.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

5 restaurante a la carte, 6 baruri, 3 

piscine și una interioară, aqua park, Spa, 

spălătorie, 4 săli de conferinţe, coafor, 

internet Wi-fi (gratuit în lobby și baruri).

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie cu cadă/duș, uscător 

de păr, halat, papuci, aer condiţionat, 

TV satelit, mini bar, ceainic electric, seif, 

balcon, room service.

Facilități pentru copii: Loc de joacă, 

luna park, mini club (4-6 ani), maxi club 

(7-9 ani), kids club (10-12 ani), teen club 

(13-15 ani), piscină, carucior (contra 

cost), baby sitter (contra cost)

Puncte forte
�» Cel mai mare aquapark din Bodrum cu 

17 tobogane

�» 5 restaurante a la carte și 6 baruri

�» Multiple facilităţi pentru copiii de toate 

vârstele

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

643 €
PREMIER

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Courtyard 
Suite

EARLY BOOKING Loc în DBL Courtyard 
Suite cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

24.09 814 € 652 € 794 €

17.09 831 € 666 € 811 €

04.06 890 € 712 € 870 €

11.06, 18.06 1.074 € 860 € 1.054 €

25.06 1.091 € 873 € 1.071 €

10.09 1.161 € 929 € 1.141 €

02.07, 27.08, 03.09 1.192 € 954 € 1.172 €

09.07 1.214 € 972 € 1.194 €

20.08 1.326 € 1.061 € 1.306 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08 1.349 € 1.079 € 1.329 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 150 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

  

PLECĂRI

STANDARD 
Loc în DBL 
Garden 
Room

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Garden Room cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Garden Room cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Garden Room cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Garden Room cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

17.09, 24.09 839 € 643 € 672 € 701 € 730 € 819 €

04.06 932 € 712 € 746 € 780 € 814 € 912 €

11.06, 18.06 953 € 728 € 763 € 798 € 833 € 933 €

25.06 1.018 € 776 € 815 € 853 € 892 € 998 €

10.09 1.132 € 862 € 906 € 950 € 994 € 1.112 €

02.07, 09.07, 
03.09

1.180 € 898 € 945 € 991 € 1.038 € 1.160 €

27.08 1.245 € 947 € 996 € 1.046 € 1.096 € 1.225 €

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 
13.08, 20.08

1.408 € 1.069 € 1.126 € 1.185 € 1.242 € 1.388 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 150 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale.

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE
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DE LA 470 €

Marmaris
Marmaris poate fi considerat punctul de plecare pentru croaziere de-a lungul 

coastei turcești, oferind totodată distracţie și posibilităţi infinite de shopping.

Situată într-un frumos golf, în locul de întâlnire dintre Marea Egee și Marea 

Mediterană, staţiunea Marmaris este înconjurată de o minunată pădure de pin 

care te poartă în lumea liniștii și a armoniei. Portul, aproape în totalitate natural 

și așezarea splendidă, merită cu adevărat toată admiraţia vizitatorului. Marmaris 

poate fi considerat punctul de plecare pentru croaziere de-a lungul coastei 

turcești, oferind totodată distracţie și posibilităţi infinite de shopping. Un lucru 

inedit este taxiul acvatic care, spre deliciul familiilor cu copii, face curse regulate 

între Marmaris și Hotelul Munumar din Icmeler, cea mai apropiată staţiune de 

Marmaris. 

Beldibi

Armutalan

Aqua Dream
Water Park Orasul

vechi

Portul

Marmaris
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În secolul al 6-lea î.Hr., Marmaris era un oras 

cunoscut sub numele de Physkos și considerat 

ca fiind parte din Caria. Anticul Physkos, actualul 

Marmaris, a reprezentat un important punct de 

pornire pentru cei care aveau de străbătut traseul 

Anatolia–Rhodos–Egipt. Numele Marmaris vine din 

zilele în care Soliman Magnificul, atacând Rodosul, 

și-a exprimat mânia când a văzut starea deplorabilă 

a fortăreţei de aici. Sub impulsul momentului, 

acesta a exclamat: Mimari as!, adică: Spânzuraţi 

arhitectul!
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Hotel Green Nature Diamond �����

Localizare: Green Nature Diamond 

este situat pe plajă, la 1 km de centrul 

staţiunii. 

Facilităţi hotel: Hotelul a fost deschis 

în 2014 şi dispune de piscină interioară 

și exterioară, centru SPA şi Wellness 

și un centru de fitness, internet Wi-Fi, 

recepţie. Restaurant principal, loc de 

joacă, club pentru copii. Biliard, tenis de 

masă, squash, darts și ciclism. Sporturi 

nautice, cum ar fi windsurfing, canotaj 

și scufundări, sunt de asemenea 

disponibile, însă sunt contra cost.

Facilităţi camere: Camerele sunt 

dotate cu aer condiţionat, TV satelit, 

seif, mini bar și balcon. Camerele au 

baie privată cu duș, articole de toaletă 

gratuite și un uscător de păr.

Puncte forte
�» Localizat la 1 km de centrul staţiunii

�» Camere spaţioase, decorate modern

�» Club pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

538 €
PREMIER

Hotel Grand Cettia ����

Localizare: Hotelul Grand Cettia este 

situat la aproximativ 3,5 km de centrul 

orașului și la 1 km de plajă.

Facilităţi hotel: Terenuri de tenis 

și piscine în interior și în aer liber, 

cu tobogane de apă, sală de sport, 

hamam, centrul SPA, loc de joacă 

pentru copii și un mini club cu diverse 

facilităţi. 

Facilităţi camere: Camerele 

luminoase de la Hotelul Grand Cettia 

sunt decorate în culori calde și au 

balcon privat. De asemenea, acestea 

includ acces Wi-Fi gratuit, TV prin 

satelit, baie cu uscător de păr, aer 

condiţionat, mini bar (aprovizionat cu 

apă în ziua sosirii), seif și room service 

(contra cost).

Puncte forte
�» Wi-Fi gratuit

�» Centru SPA

�» Mini club pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada

�» sejurului

de la

470 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE Loc în 
DBL Standard LV cu 
REDUCERE 30% aplicată 
până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard LV cu 
REDUCERE 20% aplicată 
până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard LV cu 
REDUCERE 15% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

24.09 730 € 538 € 585 € 609 € 710 €

17.09 788 € 579 € 632 € 659 € 768 €

04.06 818 € 601 € 657 € 685 € 798 €

11.06 831 € 610 € 667 € 696 € 811 €

18.06 904 € 661 € 725 € 758 € 884 €

25.06, 02.07, 
03.09, 10.09

933 € 681 € 749 € 783 € 913 €

27.08 987 € 719 € 792 € 828 € 967 €

09.07 1.017 € 740 € 816 € 854 € 997 €

16.07 1.051 € 764 € 843 € 882 € 1.031 €

23.07 1.101 € 799 € 883 € 925 € 1.081 €

30.07, 06.08, 
13.08, 20.08

1.122 € 813 € 899 € 942 € 1.102 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 150 € transportul + 95 € taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri TPL le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 15% aplicată 
până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 10% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

4.06, 17.09, 24.09 565 € 470 € 485 € 545 €

11.06 576 € 479 € 495 € 556 €

18.06, 25.06, 02.07, 27.08, 03.09, 
10.09

643 € 536 € 555 € 623 €

09.07 694 € 579 € 601 € 674 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 
20.08

714 € 596 € 618 € 694 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 150 € transportul + 95 € taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri TPL le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice și programele opţionale.
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DE LA 296 €

Antalya
Este considerată capitala turismului din Turcia, graţie serviciilor 

excelente, a plajelor foarte bune și a nenumăratelor obiective cu 

importanţă istorică și culturală.

În jurul orașului Antalya este concentrat cel mai mare număr de turiști 

din Turcia, iar toate hotelurile de aici sunt localizate aproape de cele 

două mari plaje: Lara și Konyaalti. Numeroasele hoteluri tematice 

au fost cele care au transformat această zonă într-un paradis turistic, 

și au atras atenţia asupra bogăţiilor culturale de aici. Centrul vechi 

al orașului este împânzit de clădiri istorice protejate și de vestigii 

arhitecturale în stil bizantin și roman.
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Hotel Royal Holiday Palace �����

Hotel Royal Seginus �����

Localizare: Hotelul a fost inaugurat 

în anul 2011 şi este situat în staţiunea 

Lara, la 15 km de aeroport şi 17 km de 

centrul oraşului.

Facilităţi hotel: Hotelul dispune de un 

restaurant principal, 8 restaurante a la 

carte, 8 baruri, 4 piscine exterioare cu 8 

tobogane și o piscină interioară, centru 

Spa, săli de conferinţe, internet Wi-fi 

(gratuit) și internet café (contra cost).

Facilităţi camerelor: Toate camerele 

sunt dotate cu baie cu cadă/ duş, 

telefon, uscător de păr, Wi-fi, canapea, 

mini bar (se suplimentează zilnic cu 

băuturi răcoritoare și bere), TV prin 

satelit, seif (gratuit), aer condiţionat, set 

pentru ceai/cafea, balcon, room service 

(contra cost).

Localizare: Hotelul este situat în Lara, 

chiar lângă hotelul Royal Holiday 

Palace, la 15 km de aeroport. Hotelul se 

află în linia a doua de la mare.

Facilități hotel: Restaurant, 8 

restaurante a la carte, 9 baruri, o piscină 

cu tobogane și una interioară.

Facilități camere: Toate camerele 

hotelului Royal Seginus au decor de lux 

și sunt dotate cu baie proprie, articole 

de toaletă gratuite, uscător de păr, 

balcon, TV prin satelit, mini bar, telefon, 

aer condiţionat. Totodată, oaspeţii se 

pot bucura și de un dressing room, 

cutie de valori și ceainic electric.

Facilități copii: Hotelul oferă un Aqua 

Park cu tobogane pentru copii, un Luna 

Park și loc de joacă.

Puncte forte
�» Luna Park şi tobogane pentru copii

�» Camere de lux, spaţioase

�» Centru Spa & Wellness

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

521 €
DELUXE 

Puncte forte
�» Hotel nou, s-a deschis în mai 2017

�» Restaurant luxos cu preparate 

internaţionale și locale

�» Aqua Park pentru adulţi și copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

521 €
DELUXE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD Loc 
în DBL Superior 
Standard LV 

FIRST MINUTE Loc în DBL 
Superior Standard LV cu 
REDUCERE 30% aplicată 
până la 31.12

EARLY BOOKING Loc în 
DBL Superior Standard 
LV cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 20.04 701 € 521 € 608 € 651 €

21.04 - 17.05 848 € 624 € 740 € 798 €

18.05 - 03.06; 24.09 - 05.10 1.023 € 746 € 897 € 973 €

04.06 - 01.07; 29.08 - 23.09 1.121 € 815 € 986 € 1.071 €

02.07 - 28.08 1.233 € 893 € 1.086 € 1.183 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 9.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD Loc 
în DBL Superior 
Standard LV 

FIRST MINUTE Loc în DBL 
Superior Standard LV cu 
REDUCERE 35% aplicată 
până la 31.12

EARLY BOOKING Loc în 
DBL Superior Standard 
LV cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 20.04 701 € 521 € 608 € 651 €

21.04 - 17.05 848 € 624 € 740 € 798 €

18.05 - 03.06; 24.09 - 05.10 1.023 € 746 € 897 € 973 €

04.06 - 01.07; 29.08 - 23.09 1.121 € 815 € 986 € 1.071 €

02.07 - 28.08 1.233 € 893 € 1.086 € 1.183 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 9.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Miracle Resort �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 15 km de centrul orașului Lara 

și la 11 km de aeroport. Hotelul a fost 

construit în anul 2009.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

4 restaurante a la carte, 7 baruri, o 

piscină cu tobogane și una interioară, 

magazine, spălătorie și curăţătorie 

(contra cost), Wi-Fi gratuit în lobby, 3 

săli de conferinţe, discotecă, programe 

de animaţie, muzică live.

Facilități camere: Toate camerele 

sunt dotate cu baie proprie, uscător 

de păr, aer condiţionat, telefon, mini 

bar (suplimentat zilnic cu băuturi 

răcoritoare și bere), seif (gratuit), 

balcon, acces Wi-fi (contra cost), room 

service (contra cost).

Puncte forte
�» Design modern și camere spaţioase

�» Discotecă și cinema în aer liber

�» Centru Spa

�» Bucătărie cu un meniu foarte variat

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

486 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV 

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 
30.11

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard LV 
cu REDUCERE 
25% aplicată 
până la 31.01

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard LV 
cu REDUCERE 
20% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 19.04 652 € 486 € 505 € 525 € 602 €

20.04 - 17.05 792 € 584 € 611 € 637 € 742 €

18.05 - 07.06; 21.09 - 05.10 862 € 633 € 663 € 693 € 812 €

08.06 - 21.06; 07.09 - 20.09 932 € 682 € 716 € 749 € 882 €

22.06 - 12.07; 24.08 - 06.09 1.002 € 731 € 768 € 805 € 952 €

13.07 - 23.08 1.093 € 795 € 836 € 878 € 1.043 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

Club Hotel Sera Deluxe �����

Localizare: Club Hotel Sera este situat 

pe malul mării, la 12 km de centrul 

orașului Antalya și la 9 km de aeroport. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 

4 restaurante a la carte, 7 baruri, 2 

piscine, o piscină acoperită, 3 tobogane 

de apă, cabinet medical, 5 săli de 

conferinţe, centru SPA, Wi-fi gratuit în 

lobby, animaţie, muzică live, discotecă. 

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie, uscător de păr, aer 

condiţionat, TV satelit, mini bar, seif, 

balcon, room service (contra cost).

Facilități copii: Piscină specială pentru 

copii, loc de joacă, mini club (4-12 ani) 

și baby sitter (contra cost).

Plaja: Hotelul deţine plajă privată cu 

nisip și ponton. 

Puncte forte
�» 2 piscine exterioare cu tobogane

�» 4 restaurante a la carte și 7 baruri

�» Plajă privată cu nisip

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

435 €
PREMIER 

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI ZILNICE

STANDARD 
Loc în 
DBL Club 
Standard

FIRST MINUTE 
Loc în DBL Club 
Standard cu 
REDUCERE 40% 
aplicată până la 
31.12

EARLY 
BOOKING Loc 
în DBL Club 
Standard cu 
REDUCERE 35% 
aplicată până la 
28.02

EARLY 
BOOKING Loc 
în DBL Club 
Standard cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

07.04 - 18.05 631 € 435 € 454 € 490 € 581 €

19.05 - 08.06; 24.09 - 05.10 687 € 469 € 490 € 532 € 637 €

09.06 - 23.06; 10.09 - 23.09 743 € 503 € 526 € 574 € 693 €

24.06 - 08.07; 27.08 - 09.09 813 € 545 € 572 € 626 € 763 €

09.07 - 26.08 848 € 566 € 595 € 653 € 798 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 10.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Hotel Delphin Imperial �����

Hotel Delphin Be Grand �����

Localizare: Hotelul Delphin Imperial 

este situat pe malul mării, la 15 km de 

centrul orașului și 11 km de aeroport. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 

8 restaurante a la carte cu diferite 

specifice culinare (pescăresc, turcesc, 

italian, mexican, grecesc, francez, 

asiatic, Steak House – o dată pe 

săptămână, cu rezervare prealabila), 

8 baruri, 3 piscine exterioare cu 

tobogane, o piscină interioară, centru 

comercial, Wi-fi gratuit, programe de 

animaţie, discotecă.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie cu duș, TV satelit, 

telefon, seif (gratuit), uscător de păr, aer 

condiţionat, mini bar (gratuit), balcon, 

room service (contra cost), Wi-fi gratuit.

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

mării, la 8 km de aeroport și la 10 km 

de centrul orașului Antalya. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 7 

restaurante a la carte, 9 baruri, piscine 

exterioare cu tobogane, aquapark 

pentru copii, coafor, cabinet medical, 

11 săli de conferinţe.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu: baie, uscător de păr, cabină 

de duș, articole de baie, AC, TV, telefon, 

mini bar, seif, balcon, Wi-fi, room 

service.

Facilități pentru copii: Piscină și 

aquapark, mini club, Luna Park.

Sport și agrement: Baie turcească, sală 

de fitness, baschet, darts, tenis de masă, 

muzică live, discotecă, sală de cinema.

Puncte forte
�» Hotel deschis în anul 2012 ce oferă 

servicii de lux

�» Camere foarte moderne și luxoase

�» Numeroase facilităţi pentru copii

�» Plajă lată cu nisip fin

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

594 €
DELUXE

Puncte forte
�» Hotel complet renovat în anul 2017

�» 7 restaurante a la carte și 9 baruri

�» 12 tobogane de apa pentru adulti plus 

aquapark pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

609 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Be Trendy SV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL Be 
Trendy SV cu 
REDUCERE 
30% aplicată 
până la 31.12

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL Be 
Trendy SV cu 
REDUCERE 
25% aplicată 
până la 28.02

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL Be 
Trendy SV cu 
REDUCERE 
20% aplicată 
până la 31.03

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL Be 
Trendy SV cu 
REDUCERE 
15% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

12.04 - 25.04 827 € 609 € 637 € 665 € 693 € 777 €

26.04 - 20.05 1.037 € 756 € 794 € 833 € 871 € 987 €

21.05 - 05.06; 
23.09 - 05.10

1.233 € 893 € 941 € 990 € 1.038 € 1.183 €

06.06 - 11.07; 
26.08 - 22.09

1.324 € 957 € 1.010 € 1.063 € 1.115 € 1.274 €

12.07 - 25.08 1.422 € 1.025 € 1.083 € 1.141 € 1.199 € 1.372 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 6.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Superior 
LSV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Superior LSV 
cu REDUCERE 
30% aplicată 
până la 31.12

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Superior LSV 
cu REDUCERE 
25% aplicată 
până la 28.02

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Superior LSV 
cu REDUCERE 
20% aplicată 
până la 31.03

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Superior LSV 
cu REDUCERE 
15% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

12.04 - 25.04 806 € 594 € 621 € 648 € 675 € 756 €

26.04 - 20.05 1.016 € 741 € 779 € 816 € 854 € 966 €

21.05 - 05.06; 
23.09 - 05.10

1.191 € 864 € 956 € 956 € 1.002 € 1.141 €

06.06 - 11.07; 
26.08 - 22.09

1.296 € 937 € 989 € 1.040 € 1.092 € 1.246 €

12.07 - 25.08 1.394 € 1.006 € 1.062 € 1.119 € 1.175 € 1.344 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 6.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Hotel Sherwood Exclusive Lara �����

Localizare: Hotelul Sherwood Exclusive Lara este situat pe 

plaja cu nisip din Lara, la 10 km de centrul oraşului şi la 10 km 

de aeroportul Antalya.

Facilităţi hotel: Hotelul Sherwood Exclusive Lara pune la 

dispoziţia clienţilor săi un restaurant principal cu terasă, cu 

meniuri dietetice și vegetariene, 2 restaurante a`la carte 

(italian, turcesc – o dată pe sejur accesul este gratuit, însă 

necesită rezervare în prealabil), 5 baruri, patiserie, 3 piscine 

exterioare și una acoperită, aquapark cu 6 tobogane, 

centru Spa, magazine, cinema, schimb valutar, 2 săli de 

conferinţe, coafor, servicii de spălătorie și curăţătorie 

(contra cost).

Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu: aer condiţionat, 

telefon, TV satelit, seif, radio, mini bar (apa, băuturile 

răcoritoare şi berea - împrospătare zilnică), uscător de păr, 

baie cu cadă/duş şi balcon.

Facilităţi copii: Copiii se pot bucura de un mini club cu 

programe speciale şi supraveghere, piscine pentru copii cu 

tobogane.

Puncte forte
�» Plajă cu nisip fin

�» Camere spaţioase

�» Centru SPA

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

486 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.12

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard LV 
cu REDUCERE 
17% aplicată 
până la 31.01

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard LV 
cu REDUCERE 
10% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 25.04 603 € 486 € 496 € 519 € 553 €

26.04 - 22.05; 28.09 - 05.10 750 € 603 € 618 € 652 € 700 €

23.05 - 06.06 848 € 682 € 699 € 740 € 798 €

10.09 - 27.09 883 € 710 € 728 € 771 € 833 €

07.06 - 26.06; 30.08 - 09.09 939 € 755 € 775 € 822 € 889 €

27.06 - 10.07; 22.08 - 29.08 960 € 771 € 792 € 841 € 910 €

11.07 - 21.08 1.009 € 811 € 833 € 885 € 959 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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t u r c i a  |  a n t a l y a

Hotel Trendy Lara �����

Localizare: Hotelul Trendy Lara a fost deschis în anul 2016, se 

află la 450 m de mare și la 15 km de aeroport.

Facilități hotel: Restaurant principal, 5 restaurante a la carte, 

patiserie, 9 baruri, o piscină exterioară și una interioară, Aqua 

Park, centru SPA, Wi-fi gratuit pe toată suprafaţa hotelului, 

spectacole de animaţie și muzicale, magazine, lift, parcare 

gratuită. La piscină, umbrelele și sezlongurile sunt gratuite.

Facilități camere: Camerele sunt mobilate modern și sunt 

dotate cu baie, uscător de păr, articole de toaletă gratuite, 

seif (gratuit), aer condiţionat, telefon, TV, mini bar, set pentru 

cafea și ceai.

Facilități copii: Hotelul oferă un Aqua Park pentru copii cu 4 

tobogane și un mini club (4-12 ani).

Sport și agrement: Turiștii se pot bucura de următoarele 

facilităţi: baie turcească, saună, baie de aburi, Jacuzzi, 

gimnastică, cursuri de dans, tenis de masă, volei, jocuri 

la piscină, darts, tenis, centru fitness, iar contra cost pot 

beneficia de anumite tipuri de masaje și tratamente.

Plaja: Hotelul deţine plajă privată cu nisip, asigurându-le 

turiștilor transferul direct cu shuttle boat. Plaja este lată, cu 

intrare lină în apă, ideală pentru familiile cu copii.

Puncte forte
�» Hotel nou, deschis în anul 2016

�» Shuttle boat până la plajă

�» 9 băruri cu bauturi de import

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

469 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
31.12

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard LV 
cu REDUCERE 
20% aplicată 
până la 28.02

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard LV 
cu REDUCERE 
15% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 10.04 603 € 469 € 486 € 503 € 553 €

11.04 - 21.04 659 € 511 € 531 € 550 € 609 €

22.04 - 11.05 729 € 563 € 587 € 610 € 679 €

12.05 - 25.05 764 € 590 € 615 € 639 € 714 €

26.05 - 08.06 820 € 632 € 659 € 687 € 770 €

09.06 - 27.06; 22.09 - 05.10 883 € 679 € 710 € 741 € 833 €

28.06 - 13.07; 25.08 - 21.09 946 € 726 € 760 € 794 € 896 €

14.07 - 24.08 1.002 € 768 € 805 € 842 € 952 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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t u r c i a  |  a n t a l y a

Hotel Grand Park Lara ����

Localizare: Hotelul Grand Park Lara este situat la 14 km de 

aeroportul din Antalya şi la 16 km de centrul oraşului. Hotelul 

se află la 200 m de plaja cu nisip fin. 

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiştilor săi 3 

restaurante a la carte, 5 baruri, terasă la soare, zonă de plajă 

privată cu umbrele, șezlonguri și saltele gratuite, piscină 

interioară încălzită, 2 piscine exterioare cu 4 tobogane cu 

apă, centru SPA și Wellness, internet Wi-fi (gratuit, pe tot 

teritoriul hotelului), sală de conferinţe, divertisment de seară 

şi animatori, mini-market propriu, serviciu de călcătorie şi 

spălătorie, biliard, masaj (contra cost).

Facilităţi camere: Toate camerele hotelului sunt dotate 

cu baie privată, TV satelit, seif (contra cost), telefon, mini 

bar (alimentat zilnic cu apă). Fiecare cameră are vedere la 

grădină, la oraș sau la mare.

Facilități pentru copii: Hotelul le oferă celor mici numeroase 

facilităţi: o piscină special amenajată, loc de joacă, mini club 

(4-12 ani) și baby sitter (contra cost).

Sport și agrement: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor 

numeroase facilităţi gratuite, precum: baie turcească, saună, 

baie cu aburi, sală de fitness, aerobic, darts, tenis de masă, 

muzică live și programe de animaţie, dar și contra cost: masaj, 

biliard, sporturi nautice cu motor.

Puncte forte
�» Numeroase facilităţi pentru copii

�» Camere mobilate modern

�» Aproape de zona de shopping

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

433 €
CONFORT 

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 
30% aplicată 
până la 31.12

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 
25% aplicată 
până la 28.02

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 
20% aplicată 
până la 31.03

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 
15% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 26.04 575 € 433 € 448 € 463 € 479 € 525 €

27.04 - 12.05 615 € 462 € 479 € 497 € 514 € 565 €

13.05 - 02.06; 
23.09 - 05.10

715 € 531 € 553 € 575 € 598 € 665 €

03.06 - 07.07; 
26.08 - 22.09

785 € 580 € 605 € 628 € 657 € 735 €

08.07 - 23.07 827 € 609 € 637 € 665 € 693 € 777 €

24.07 - 25.08 869 € 638 € 668 € 699 € 729 € 819 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Ela Quality Resort �����

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Belek, la 35 km de 

aeroportul din Antalya și 2 km de localitatea Belek.

Facilități hotel: Hotelul Ela Quality Resort dispune de un 

restaurant principal, 7 restaurante a la carte (cu specific 

mexican, aegean, japonez, turcesc, italian, franţuzesc), 9 

baruri, 4 piscine exterioare și una interioară, 5 tobogane de 

apă, acces internet (gratuit), centru Spa și Wellness, 5 săli de 

conferinţe, mini-market, magazine, închirieri auto, magazin 

de suveniruri, recepţie non-stop, schimb valutar, serviciu de 

călcătorie (contra cost).

Facilități camere: Camerele sunt dotate cu baie cu 

uscător de păr, telefon direct, mini bar, aer condiţionat, seif, 

conexiune internet, TV, mochetă, balcon.

Facilități pentru copii: Complexul are numeroase facilităţi 

destinate copiilor precum: bufet, 2 piscine exterioare, piscină 

interioară, teren de joacă, cinema, mini club (1-3 ani), alte 

cluburi pentru copii (4-7 ani, 8-12 ani, 13-17 ani), sporturi 

acvatice la plajă, canale TV pentru copii, cărţi, DVD-uri, 

muzică pentru copii, jocuri și puzzle-uri. 

Sport și agrement: Aqua park, facilităţi de sporturi nautice, 

divertisment de seară, club de noapte, animatori, mini golf, 

bowling, snorkeling, baie turcească, închirieri biciclete, tenis 

de masă, billiard, karaoke, darts, bibliotecă, cameră de jocuri, 

teren de golf, sală de fitness, teren de tenis, saună. 

Plaja: Plaja este lată cu nisip, amenajată cu şezlonguri, 

umbrele şi prosoape (gratuite).

Puncte forte
�» Ideal pentru familii cu copii

�» Petreceri pe plajă, seri festive şi cinema

�» Camere spatioase şi elegante

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ela All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

663 €
DELUXE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV 
(MB)

FIRST MINUTE Loc în 
DBL Standard LV (MB) cu 
REDUCERE 25% aplicată 
până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL Standard LV (MB) cu 
REDUCERE 20% aplicată 
până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL Standard LV (MB) cu 
REDUCERE 15% aplicată 
până la 15.05

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 20.04 862 € 663 € 693 € 723 € 812 €

21.04 - 11.05 960 € 737 € 771 € 806 € 910 €

12.05 - 25.05; 29.09 - 05.10 1.079 € 826 € 867 € 907 € 1.029 €

09.09 - 28.09 1.149 € 878 € 923 € 967 € 1.099 €

26.05 - 03.06 1.170 € 894 € 939 € 984 € 1.120 €

04.06 - 13.06 1.303 € 994 € 1.046 € 1.098 € 1.253 €

29.08 - 08.09 1.317 € 1.004 € 1.057 € 1.110 € 1.267 €

14.06 - 30.06 1.352 € 1.031 € 1.085 € 1.139 € 1.302 €

01.07 - 20.07 1.408 € 1.073 € 1.130 € 1.187 € 1.358 €

21.07 - 03.08 1.436 € 1.094 € 1.152 € 1.211 € 1.386 €

04.08 - 28.08 1.457 € 1.110 € 1.169 € 1.228 € 1.407 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 9.99 plătește 129 € transportul + 95€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri TPL le puteţi obţine 

în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, Baia 

Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de aeroport (95 

€/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Bellis Deluxe �����

Localizare: Hotelul Bellis Deluxe este situat la 5 km de 

centrul staţiunii Belek și la 32 km de aeroportul din Antalya. 

Hotelul este recent renovat, în anul 2014. 

Facilitați hotel: Hotelul dispune de un restaurant principal, 

5 restaurante a la carte (grill, mexican, turcesc, mediteranean 

și grecesc – contra cost, necesită rezervare prealabilă), 

5 baruri, 3 piscine exterioare cu tobogane și o piscină 

interioară, centru comercial, Wi-fi gratuit, o sală de conferinţe, 

centru SPA, coafor, servicii de călcătorie și spălătorie.

Facilități camere: Toate camerele sunt decorate elegant, 

oferind acces gratuit la internet Wi-Fi şi aer condiţionat. 

Toate unităţile de cazare sunt dotate cu baie proprie cu duș, 

uscător de păr, halat de baie, mini bar (aprovizionat zilnic, 

gratuit), seif (gratuit), TV, telefon și balcon.

Sport și agrement: Hotelul dispune de sală de fitness, 

aerobic, baie turcească, saună, tenis, tenis de masă, tir cu 

arcul, volei pe plajă, programe de animaţie, mini golf, 3 

terenuri de tenis, muzică live, discotecă și contra cost: jacuzzi, 

masaj, biliard, teren de fotbal, sporturi acvatice.

Facilități copii: Hotelul oferă multiple facilităţi pentru copii, 

precum: bufet special, Mini Club, Junior Club, aqua park cu 

tobogane de apă, animaţie, teren de joacă și baby-sitter 

(contra cost).

Plaja: Hotelul Bellis Deluxe deţine plajă proprie, cu nisip și 

pietricele. Umbrelele, șezlongurile și saltelele sunt gratuite. 

Puncte forte
�» 5 restaurante a la carte și 5 baruri

�» Multiple facilităţi pentru copii

�» Parc acvatic cu tobogane

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

592 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard GV 

FIRST MINUTE Loc în 
DBL Standard GV cu 
REDUCERE 15% aplicată 
până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard GV cu 
REDUCERE 10% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 26.04 708 € 592 € 614 € 658 €

27.04 - 26.05; 01.10 - 05.10 813 € 681 € 708 € 763 €

27.05 - 13.06; 01.09 - 30.09 967 € 812 € 847 € 917 €

14.06 - 31.08 1.107 € 931 € 973 € 1.057 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Selectum Luxury Resort �����

Puncte forte
�» Construit în anul 2017

�» 6 restaurante a la carte și 13 baruri

�» Multiple facilităţi de relaxare si 

agrement

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

716 €
PREMIER

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD  
Loc în DBL 
Luxury LV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Luxury LV  cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
31.12

EARLY 
BOOKING Loc 
în DBL Luxury LV 
cu REDUCERE 
20% aplicată 
până la 31.01

EARLY 
BOOKING Loc 
în DBL Luxury LV 
cu REDUCERE 
15% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 24.04 932 € 716 € 749 € 782 € 882 €

25.04 - 24.05 1.037 € 795 € 833 € 871 € 987 €

25.05 - 07.06; 28.09 - 05.10 1.142 € 873 € 917 € 961 € 1.092 €

08.06 - 28.06; 14.09 - 27.09 1.212 € 926 € 973 € 1.020 € 1.162 €

29.06 - 12.07; 24.08 - 13.09 1.247 € 952 € 1.001 € 1.050 € 1.197 €

13.07 - 23.08 1.317 € 1.004 € 1.057 € 1.109 € 1.267 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit     

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport     

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.      

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

Belconti Resort �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 1 km de centrul staţiunii Belek 

și la 30 km de aeroport.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

4 restaurante a la carte, 4 baruri, Spa, 2 

piscine exterioare cu tobogane și una 

interioară, spălătorie și coafor.

Facilități camere: Baie cu uscător de 

păr, televizor, telefon, aer condiţionat, 

mini bar, seif, balcon/terasă, Wi-fi gratuit 

și room service (contra cost).

Facilități pentru copii: Teren de joacă, 

bufet, piscină cu tobogan, mini disco, 

mini club, junior club, baby sitter.

Sport și agrement: Saună, sală de 

fitness, aerobic, tenis de masă, darts, 

discotecă, teren de fotbal, mini golf, 8 

terenuri de tenis, biliard, jacuzzi.

Puncte forte
�» Situat aproape de centrul staţiunii 

Belek

�» 4 restaurante a la carte și 4 baruri

�» Multiple facilităţi de relaxare si 

agrement

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

458 €
PREMIER

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Club Room

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Club Room  cu 
REDUCERE 35% 
aplicată până la 
31.12

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Club Room 
cu REDUCERE 
30% aplicată 
până la 28.02

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Club Room 
cu REDUCERE 
25% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 30.04 638 € 458 € 477 € 495 € 588 €

01.05 - 20.05 694 € 495 € 516 € 537 € 644 €

05.10 708 € 504 € 526 € 548 € 658 €

21.05 - 03.06 757 € 535 € 560 € 584 € 707 €

04.06 - 23.06; 11.09 - 04.10 820 € 576 € 604 € 632 € 770 €

24.06 - 07.07; 27.08 - 10.09 883 € 617 € 648 € 679 € 833 €

08.07 - 26.08 988 € 686 € 722 € 758 € 938 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit     

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport     

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.      

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 40 km de centrul orașului 

Antalya și la 35 km de aeroport.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

6 restaurante a la carte, 13 baruri, o 

piscină exterioară și una interioară, 2 

tobogane, centru comercial, centru 

Spa, o sală de conferinţe.

Facilități camere: Baie cu duș, uscător 

de păr, aer condiţionat, TV, telefon, 

balcon/terasă, mini bar, seif, room 

service (contra cost).

Facilități pentru copii: Piscină special 

amenajată și baby sitter (contra cost).

Sport și agrement: Aerobic, 14 

terenuri de tenis, saună, baie turcească, 

masaj, sală fitness, biliard, bowling, 

teren de golf, 2 terenuri de fotbal.

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE



207

t u r c i a  |  a n t a l y a

Hotel Royal Adam & Eve �����

Susesi Luxury Resort �����

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

mării, la 35 km de aeroport și la 1 km 

de centrul orașului Belek. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 7 

restaurante a la carte, 7 baruri, 3 piscine 

cu tobogane, Spa, coafor, spălătorie, 16 

săli de conferinţe, internet Wi-fi.

Facilități camere: Camerele dispun 

de baie, duș, uscător de păr, aer 

condiţionat, televizor, mini bar, seif, set 

de ceai, balcon, internet Wi-fi și room 

service. Unele camerele au jacuzzi.

Sport și agrement: Baie turcească, 

saună, baie cu aburi, jacuzzi, aerobic, 

volei pe plajă, squash, 4 terenuri de 

tenis, darts, animaţie, muzică live, 

discotecă, masaj, biliard, sporturi 

nautice și o sală de jocuri.

Localizare: Hotelul este situat pe 

plaja cu nisip din Belek, înconjurat de 

palmieri şi grădini pline de verdeaţă. 

Facilităţi hotel: 6 restaurante a la 

carte şi restaurante tip bufet, snack bar, 

2 piscine interioare încălzite, SPA. Sală 

de bowling, aqua park, yoga dimineaţa 

și cursuri de limba turcă. De asemenea, 

turiștii au la dispoziţie un teren de golf 

și terenuri de tenis. 

Facilităţi camere: Toate camerele 

sunt dotate cu televizoare, mini bar, aer 

condiţionat centralizat, seif și balcon.

Facilități pentru copii: Hotelul 

dispune de bufet special, teren de 

joacă, 4 piscine, aqua park, mini club (4-

12 ani), programe de animaţie și baby 

sitter (contra cost).

Puncte forte
�» Renovat în anul 2014

�» Situat aproape de centrul staţiunii 

Belek

�» 7 restaurante a la carte și 7 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

634 €
PREMIER

Puncte forte
�» 6 Restaurante a la carte

�» Tipuri de cameră cu piscină privată

�» Numeroase facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

665 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Romantic Couple 
Design Room

FIRST MINUTE Loc în 
DBL Romantic Couple 
Design Room cu 
REDUCERE 30% aplicată 
până la 31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Romantic 
Couple Design Room cu 
REDUCERE 10% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

01.04 - 20.04 862 € 634 € 752 € 812 €

21.04 - 17.05 932 € 682 € 815 € 882 €

18.05 - 03.06; 24.09 - 05.10 1.037 € 756 € 910 € 987 €

4.06 - 01.07; 29.08 - 23.09 1.177 € 854 € 1.036 € 1.127 €

02.07 - 28.08 1.387 € 1.001 € 1.225 € 1.337 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 
Deluxe

FIRST MINUTE Loc în 
DBL Standard Deluxe 
cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
Deluxe cu REDUCERE 
15% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
Deluxe cu REDUCERE 
10% aplicată până 
la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 28.04 827 € 665 € 693 € 721 € 777 €

29.04 - 10.05 897 € 721 € 752 € 784 € 847 €

11.05 - 01.06 1.002 € 805 € 842 € 878 € 952 €

15.09 - 05.10 1.072 € 861 € 901 € 941 € 1.022 €

02.06 - 30.06 1.142 € 917 € 961 € 1.004 € 1.092 €

31.08 - 14.09 1.212 € 973 € 1.020 € 1.067 € 1.162 €

01.07 - 14.07 1.247 € 1.001 € 1.050 € 1.099 € 1.197 €

15.07 - 30.08 1.317 € 1.057 € 1.109 € 1.162 € 1.267 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Maritim Pine Beach Resort �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 3 km de centrul staţiunii Belek 

și la 33 km de aeroport. Hotelul a fost 

renovat a avut oc în anul 2013.

Facilități hotel: Restaurant principal, 3 

restaurante a la carte, 6 baruri, 5 piscine 

exterioare și interioare, 8 tobogane cu 

apă, SPA, săli de conferinţe, animaţie, 

discotecă, internet Wi-Fi (în lobby), 

coafor, spălătorie, parcare (contra cost).

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie, uscător de păr, TV, 

telefon, mini bar, seif, room service și 

aer condiţionat centralizat. 

Facilități copii: 2 piscine exterioare, 

bufet special, teren de joacă, mini 

amfiteatru, Kids Club (4-12 ani), mini 

zoo și baby sitter (contra cost).

Puncte forte
�» Multiple facilităţi pentru copii 

�» Aproape de centrul orașului Belek

�» Plaja privată cu nisip

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

444 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Club Room

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Club Room 
cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Club Room 
cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Club Room 
cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 25.04 617 € 444 € 462 € 497 € 567 €

01.10 - 05.10 687 € 490 € 511 € 553 € 637 €

26.04 - 26.05 757 € 535 € 560 € 609 € 707 €

27.05 - 09.06; 
13.09 - 30.09

827 € 581 € 609 € 665 € 777 €

10.06 - 07.07; 
25.08 - 12.09

967 € 672 € 707 € 777 € 917 €

08.07 - 24.08 1.107 € 763 € 805 € 889 € 1.057 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

Hotel Spice �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, aproape de centrul staţiunii Belek 

și la 35 km de aeroport. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 

5 restaurante a la carte, 6 baruri, 3 

piscine, o piscină interioară, Aqua 

Park, internet Wi-fi, sală de conferinţe, 

discotecă, animaţie.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie, uscător de păr, AC, 

telefon, TV, mini bar, seif, internet Wi-fi, 

balcon, room service.

Facilități pentru copii: Aqua Park cu 

tobogane, teren de joacă, cinema, mini 

club (4-12 ani), junior club și baby sitter.

Sport și agrement: Baie turcească, 

sauna, jacuzzi, sală de fitness, volei, 

baschet, tenis de masă.

Puncte forte
�» Construcţie în stil oriental

�» Numeroase facilităţi pentru copii

�» Aqua park cu 7 tobogan

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

569 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
31.01

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard LV 
cu REDUCERE 
15% aplicată 
până la 31.03

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard LV 
cu REDUCERE 
10% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 15.04 736 € 569 € 616 € 639 € 686 €

16.04 - 03.06 863 € 679 € 741 € 771 € 833 €

01.10 - 05.10 925 € 710 € 776 € 809 € 875 €

04.06 - 22.06; 01.09 - 30.09 1.016 € 779 € 854 € 891 € 966 €

23.06 - 26.07 1.086 € 831 € 913 € 954 € 1.036 €

27.07 - 31.08 1.156 € 884 € 973 € 1.017 € 1.106 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Sherwood Dreams Resort �����

Sensitive Premium Resort & Spa �����

Localizare: Hotelul este situat la 5 km 

de centrul staţiunii Belek şi 30 km de 

centrul orașului Antalya.

Facilități hotel: Restaurant principal cu 

terasă, 2 restaurante a la carte, 6 baruri, 

coafor, Wi-fi, piscină cu tobogane, 

umbrele și șezlonguri, Luna Park.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie, uscător de păr, TV, seif, 

mini-bar, Wi-fi gratuit, aer condiţionat 

și balcon.

Facilități copii: Pătuţ, piscină 

exterioară, piscină interioară cu 

secţiune pentru copii, animaţie, loc de 

joacă, aqua park, Luna Park, mini club 

(5-12 ani) şi teen club (13-17 ani).

Plaja: Plaja proprie cu nisip este situată 

la doar 200 m de hotel.

Localizare: Situat aproape de malul 

mării, la 9 km de Belek și la 40 km de 

aeroport.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

3 restaurante a la carte, piscine, terasă, 

grădină, animaţie, Aqua Park, SPA, 

recepţie, shuttle bus până la plajă.

Facilități camere: Baie, uscător de 

păr, TV satelit, telefon, aer condiţionat, 

balcon, mini bar, Wi-fi, seif, balcon, 

room service.

Facilități copii: Piscină, mini club, teren 

de joacă, baby sitter (contra cost).

Sport și agrement: Windsurfing, 

sporturi nautice și scufundări. Alte 

activităţi: mini golf, baie turcească, baie 

cu aburi, darts, tenis de masă, masaj, 

cameră de jocuri, sală de fitness, saună.

Puncte forte
�» Plajă lată cu nisip fin

�» Numeroase programe de animaţie şi 

activităţi pentru petrecerea timpului 

liber

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

447 €
PREMIER

Puncte forte
�» Hotel nou, deschis în anul 2016

�» Shuttle bus până la plajă

�» Hotelul deţine parc acvatic

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

368 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

Plecări zilnice
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
LV cu REDUCERE 
17% aplicată până 
la 31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
LV cu REDUCERE 
10% aplicată până 
la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

6.04 - 25.04 554 € 447 € 455 € 475 € 504 €

26.04 - 22.05; 
28.09 - 05.10

673 € 542 € 554 € 582 € 623 €

23.05 - 06.06; 
10.09 - 27.09

729 € 587 € 600 € 633 € 679 €

07.06 - 26.06; 
30.08 - 09.09

806 € 648 € 664 € 702 € 756 €

27.06 - 10.07; 
22.08 - 29.08

848 € 682 € 699 € 740 € 798 €

11.07 - 21.08 890 € 715 € 734 € 778 € 840 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
40% aplicată 
până la 30.11

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
30% aplicată 
până la 31.12

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
25% aplicată 
până la 31.01

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
20% aplicată 
până la 28.02

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 27.04 519 € 368 € 393 € 406 € 419 € 469 €

28.04 - 19.05; 
01.10 - 05.10

603 € 419 € 452 € 469 € 485 € 553 €

20.05 - 14.06; 
11.09 - 30.09

659 € 452 € 491 € 511 € 531 € 609 €

15.06 - 30.06; 
25.08 - 10.09

743 € 503 € 550 € 574 € 598 € 693 €

01.07 - 31.07 841 € 561 € 619 € 647 € 676 € 791 €

01.08 - 24.08 869 € 578 € 638 € 668 € 699 € 819 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Hotel Royal Alhambra Palace �����

Hotel Royal Taj Mahal �����

Localizare: Hotelul este localizat la 5 

km de centrul orașului Side şi la 40 de 

km de aeroportul din Antalya.

Facilităţi hotel: Hotelul pune la 

dispoziţia turiștilor săi: un restaurant 

principal, bar, 5 restaurante a la carte, 

patiserie, mini market, o sală de bal 

şi săli de conferinţe, mini club pentru 

copii, servicii medicale, baie turcească, 

saună şi săli de masaj, baie de aburi, 

Jacuzzi, sporturi de apă, sală de 

gimnastică, tenis de masă, darts, volei 

pe plajă, baschet, teren de tenis cu 

nocturnă.

Facilități camere: Camerele dispun 

de TV satelit, mini bar, balcon, telefon, 

uscător de păr, baie cu cadă, telefon în 

baie, aer condiţionat centralizat.

Localizare: Hotelul se află în staţiunea 

Side, pe malul mării, la 5 km de centrul 

staţiunii și la 48 km de aeroport.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

3 restaurante a la carte, 8 baruri, 4 

piscine cu tobogane, coafor, spălătorie, 

internet Wi-fi.

Facilități camere: Camerele dispun de 

baie cu duș, uscător de păr, seif, mini 

bar, televizor, telefon, balcon, set de 

ceai/cafea, internet Wi-fi, room service.

Facilități pentru copii: 3 piscine cu 

tobogane, mini club (4-12 ani), loc de 

joaca, Luna park, baby sitter.

Sport și agrement: Baie turcească, sală 

de fitness, 5 terenuri de tenis, tenis de 

masă, darts, muzică live și discotecă, 

masaj, biliard, sporturi nautice.

Puncte forte
�» Mini parc de distracţii

�» Echipa de animaţie ce organizează 

programe speciale şi spectacole

�» Piscină cu tobogane pentru adulţi, dar 

şi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

501 €
PREMIER

Puncte forte
�» Hotel inaugurat în anul 2015

�» Ideal pentru familiile cu copii

�» Aquapark cu 8 tobogane

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

501 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD Loc 
în DBL Superior 
Standard LV

FIRST MINUTE Loc în DBL 
Superior Standard LV cu 
REDUCERE 30% aplicată 
până la 31.12

EARLY BOOKING Loc în 
DBL Superior Standard 
LV cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 20.04 673 € 501 € 582 € 623 €

21.04 - 17.05 792 € 584 € 689 € 742 €

18.05 - 03.06; 24.09 - 05.10 932 € 682 € 815 € 882 €

4.06 - 01.07; 29.08 - 23.09 1.072 € 780 € 941 € 1.022 €

02.07 - 28.08 1.163 € 844 € 1.023 € 1.113 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 9.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD Loc 
în DBL Superior 
Standard LV

FIRST MINUTE Loc în DBL 
Superior Standard LV cu 
REDUCERE 30% aplicată 
până la 31.12

EARLY BOOKING Loc în 
DBL Superior Standard 
LV cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 20.04 673 € 501 € 582 € 623 €

21.04 - 17.05; 09.10 - 05.10 792 € 584 € 689 € 742 €

18.05 - 03.06; 24.09 - 08.10 932 € 682 € 815 € 882 €

4.06 - 01.07; 29.08 - 23.09 1.072 € 780 € 941 € 1.022 €

02.07 - 28.08 1.163 € 844 € 1.023 € 1.113 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 9.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Sunis Elita Beach Resort & Spa �����

Localizare: Hotelul Sunis Elita Beach Resort & Spa se află la 

70 km de aeroportul din Side și la 15 km de orașul Manavgat. 

Facilități hotel: Hotelul deţine zonă de plajă privată, un 

restaurant principal, 3 restaurante a la carte, 4 baruri, 2 piscine 

exterioare cu tobogane, Wi-fi gratuit, teren de joacă pentru 

copii, animatori, programe de animaţie și muzică live, birou 

de schimb valutar, spălătorie, curăţătorie chimică, serviciu de 

călcătorie, salon de înfrumuseţare.

Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie 

proprie cu uscător de păr, aer condiţionat centralizat, telefon 

direct, seif, televizor, mini bar (la sosire – gratuit), balcon.

Sport și agrement: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor 

teren de tenis, biliard, tenis de masă, windsurfing, darts, 

canoe, scufundări, sporturi nautice, bowling, saună, sală de 

fitness, centru Spa & Wellness, masaj, baie turcească și baie 

de aburi.

Puncte forte
�» Plajă privată

�» 3 restaurante a la carte

�» Programe de animaţie şi muzică live

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

398 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în 
DBL Club 
Standard

FIRST MINUTE 
Loc în DBL Club 
Standard cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 
04.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Club 
Standard cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Club 
Standard cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

13.04 - 03.05 526 € 398 € 424 € 437 € 476 €

04.05 - 24.05 596 € 447 € 480 € 497 € 546 €

25.05 - 07.06; 
16.09 - 05.10

666 € 496 € 536 € 556 € 616 €

08.06 - 03.07; 
24.08 - 15.09

736 € 545 € 592 € 616 € 686 €

04.07 - 19.07 785 € 580 € 631 € 657 € 735 €

20.07 - 23.08 848 € 624 € 682 € 711 € 798 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Hotel Bosphorus Sorgun �����

Hotel Trendy Verbena Beach �����

Localizare: Hotelul este amplasat 

la 100 m de plajă, la 3 km de centrul 

staţiunii Side și la 50 km de aeroport.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

3 restaurante a la carte, 2 piscine 

exterioare, o piscină interioară, 6 săli de 

conferinţe, coafor, Spa, WiFi gratuit.

Facilități camere: Camerele au TV, 

telefon, aer condiţionat, fierbător 

de apă, mini bar și seif. Băile sunt 

prevăzute cu uscător de păr, papuci și 

articole cosmetice.

Sport și agrement: Saună, baie 

turcească, sală de fitness, aqua aerobic, 

tenis de masă, biliard, programe de 

animaţie, darts.

Facilități copii: Teren de joacă, 2 

piscine, un club și o cameră de jocuri.

Localizare: Situat în Side, pe plajă, la 60 

km de aeroport și la 10 km de Cascada 

Manavgat. A fost construit în anul 2012.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

5 restaurante a la carte, 5 baruri, 

discotecă, piscină exterioară și 

interioară, Wi-fi, grădină, terasă, salon 

de înfrumuseţare, lift, animaţie.

Facilități camere: Baie, uscător de păr, 

articole de toaletă, seif, fierbător, mini 

bar, balcon, aer condiţionat.

Facilități copii: Hotelul oferă loc de 

joacă și mini club.

Sport și agrement: Biliard, darts, 

tenis de masă, saună, Wellness, baie 

turcească, sală de fitness, bowling.

Plaja: Hotelul deţine plajă privată cu 

nisip, șezlonguri și umbrele gratuite.

Puncte forte
�» Hotel recent deschis

�» 3 restaurante a la carte și 8 baruri

�» 2 piscine exterioare și un centru Spa

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

458 €
PREMIER

Puncte forte
�» Aproape de centrul orașului Side

�» Plajă privată cu nisip

�» 5 restaurante a la carte și 5 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

422 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard 
LV cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
LV cu REDUCERE 
20% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
LV cu REDUCERE 
15% aplicată până 
la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 10.04 540 € 422 € 435 € 449 € 490 €

11.04 - 21.04 645 € 500 € 519 € 538 € 595 €

22.04 - 11.05 694 € 537 € 559 € 580 € 644 €

12.05 - 25.05 722 € 558 € 581 € 604 € 672 €

26.05 - 08.06 841 € 647 € 676 € 705 € 791 €

09.06 - 27.06; 
22.09 - 05.10

904 € 695 € 727 € 758 € 854 €

28.06 - 13.07; 
25.08 - 21.09

932 € 716 € 749 € 782 € 882 €

14.07 - 24.08 960 € 737 € 771 € 806 € 910 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

FIRST MINUTE Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 
35% aplicată până la 
31.12

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 30% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 03.05 628 € 458 € 477 € 578 €

04.05 - 24.05 715 € 508 € 531 € 665 €

25.05 - 14.06; 21.09 - 05.10 799 € 563 € 589 € 749 €

15.06 - 12.07; 31.08 - 20.09 876 € 613 € 643 € 826 €

13.07 - 30.08 967 € 672 € 707 € 917 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 6.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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ULTRA ALL 
INCLUSIVE

Sunis Evren Beach Resort & Spa �����

Hotel Trendy Palm Beach �����

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

mării, în Side, la 60 km de aeroport și la 

11 km de orașul Manavgat.

Facilități hotel: 4 restaurante a la 

carte și 1 restaurant principal, 2 piscine 

cu tobogane și 1 piscină interioară, 

cabinet medical, centru Spa, interent 

Wi-fi în lobby și la piscină.

Facilități camere: Camerele dispun de 

baie cu duș, uscător de păr, seif, mini 

bar, televizor, telefon, balcon, room 

service, aer condiţionat centralizat (în 

anumite intervale de timp).

Facilități pentru copii: Copiii 

beneficiază de multiple facilităti în 

cadrul resortului, precum: 2 tobogane, 

mini club (4-12 ani), loc de joacă, spaţiu 

special amenajat la restaurant.

Localizare: Hotelul este situat în Side, 

pe plaja, la o 60 km de aeroport.

Facilități hotel: Un restaurant principal 

și unul a la carte, Wi-Fi gratuit, o piscină 

exterioară și una interioară, centru Spa, 

cu saună și masaj.

Facilități camere: Camerele sunt 

prevăzute cu balcon, aer condiţionat, 

mini bar, seif și TV cu ecran plat. Băile 

proprii sunt prevăzute cu uscător de 

păr, halat și papuci de casă.

Sport și agrement: Un teren de tenis 

și jocuri precum darts sau tenis de 

masă. 

Facilități copii: Pentru cei mici hotelul 

oferă un spaţiu special amenajat de 

joacă cât și un club pentru copii și o 

piscină exterioară.

Puncte forte
�» Este localizat pe malul mării

�» 4 restaurante a la carte și 6 baruri

�» Ideal pentru familiile cu copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

493 €
PREMIER

Puncte forte
�» Situat pe plajă cu nisip fin

�» Wi-Fi gratuit

�» 3 piscine exterioare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

406 €
PREMIER 

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Annex 
Standard 
SSV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL Annex 
Standard SSV cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Annex 
Standard SSV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Annex 
Standard SSV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 21.04 519 € 406 € 419 € 431 € 469 €

22.04 - 11.05 575 € 448 € 463 € 479 € 525 €

12.05 - 25.05 603 € 469 € 486 € 503 € 553 €

26.05 - 08.06 701 € 542 € 564 € 586 € 651 €

09.06 - 27.06; 
22.09 - 05.10

771 € 595 € 620 € 645 € 721 €

28.06 - 13.07; 
25.08 - 21.09

792 € 611 € 637 € 663 € 742 €

14.07 - 24.08 820 € 632 € 659 € 687 € 770 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard 
LV cu REDUCERE 
16% aplicată până 
la 31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
LV cu REDUCERE 
13% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
LV cu REDUCERE 
10% aplicată până 
la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 03.05 596 € 493 € 503 € 513 € 546 €

04.05 - 14.05 631 € 523 € 523 € 545 € 581 €

15.05 - 28.05 729 € 605 € 619 € 633 € 679 €

29.05 - 14.06 729 € 640 € 655 € 671 € 721 €

5.06 - 07.07; 
18.08 - 05.10

876 € 729 € 747 € 765 € 826 €

08.07 - 17.08 904 € 752 € 771 € 790 € 854 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

ULTRA ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Alba Royal �����

Alba Resort �����

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, 

la 8 km de centrul staţiunii Side și la 55 

km de aeroport. La numai 15 km se află 

Agora, portul Side, templele lui Apollo 

și al zeiţei Atena și Muzeul Side. 

Facilități hotel: Hotelul dispune de un 

restaurant principal, 3 restaurante a la 

carte (cu specific pescăresc, turcesc și 

cubanez – o dată pe săptămână gratuit, 

cu rezervare în prealabil), 6 baruri, 

animaţie, program de seară, muzică 

live, cameră de bagaje și contra cost: 

curăţătorie, spălătorie, frizerie, internet 

café și parcare.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie, aer condiţionat, balcon, 

TV satelit, telefon, mini bar, room 

service (contra cost).

Localizare: Hotelul se află la 200 m de 

mare, la 55 km de aeroport și la 8 km 

faţă de situl antic din Side. 

Facilități hotel: Recepţie 24 h, internet 

Wi-fi (în lobby), sală de conferinţe, 

6 baruri, un restaurant principal, 2 

restaurante a la carte, piscine cu 

tobogane, grădină, piscină interioară, 

amfiteatru, lift și parcare gratuită. 

Facilități camere: Cele 445 de 

camere sunt decorate modern, unele 

având vedere la Marea Mediterană. 

Camerele standard sunt dotate cu: aer 

condiţionat, balcon sau terasă, mini bar, 

seif (contra cost), telefon, TV prin satelit, 

baie cu duș sau cadă, uscător de păr, 

articole de baie, set pentru cafea și ceai, 

room service (contra cost). 

Puncte forte
�» Hotel Adults Only

�» Plaja privată cu nisip

�» 3 restaurante a la carte și 6 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

449 €
PREMIER

Puncte forte
�» Situat aproape de plajă

�» 2 restaurante a la carte și 6 baruri

�» Multiple activităţi de relaxare și 

divertisment

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

390 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

A
D

U
LT O

N
LY

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST 
MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
35% aplicată 
până la 30.11

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
30% aplicată 
până la 31.12

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
20% aplicată 
până la 31.01

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
15% aplicată 
până la 28.02

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
10% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

12.04 - 30.04 533 € 390 € 403 € 430 € 443 € 456 € 483 €

01.05 - 14.05 603 € 435 € 452 € 486 € 503 € 519 € 553 €

15.05 - 28.05 666 € 476 € 496 € 536 € 556 € 576 € 616 €

29.05 - 18.06; 
18.09 - 05.10

764 € 540 € 565 € 615 € 639 € 664 € 714 €

19.06 - 09.07; 
28.08 - 17.09

806 € 567 € 594 € 648 € 675 € 702 € 756 €

10.07 - 27.08 848 € 595 € 624 € 682 € 711 € 740 € 798 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST 
MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
35% aplicată 
până la 30.11

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
30% aplicată 
până la 31.12

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
20% aplicată 
până la 31.01

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
15% aplicată 
până la 28.02

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
10% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

12.04 - 30.04 624 € 449 € 467 € 503 € 520 € 538 € 574 €

01.05 - 14.05 715 € 508 € 531 € 575 € 598 € 620 € 665 €

15.05 - 28.05 785 € 554 € 580 € 631 € 657 € 683 € 735 €

29.05 - 18.06; 
18.09 - 05.10

855 € 599 € 629 € 687 € 717 € 746 € 805 €

19.06 - 09.07; 
28.08 - 17.09

890 € 622 € 653 € 715 € 747 € 778 € 840 €

10.07 - 27.08 918 € 640 € 673 € 738 € 770 € 803 € 868 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Palm World Resort & Spa �����

Hotel Side Aurora ����

Localizare: Hotelul se află la 50 km de 

aeroport și la 11 km de Manavgat. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 

restaurant a la carte, 4 baruri, o 

piscină exterioară și una interioară, 

divertisment, Wi-fi și o sală de jocuri. 

Plajă privată care se află la 200 m, 

șezlonguri și umbrele de soare.

Facilități camere: Camerele au balcon, 

aer condiţionat, TV, safe, baie, articole 

de toaletă gratuite.

Facilități pentru copii: Piscină 

exterioară cu 2 tobogane, mini club.

Sport și agrement: Adulţii au la 

dispoziţie un centru SPA, baie turcească 

(contra cost), sală de fitness, saună, 

cameră jocuri, darts, aqua aerobic, tenis 

de masă și volei pe plajă.

Localizare: Hotelul este situat la 350m 

de plaja privată, la 60 km de aeroport.

Facilități hotel: Piscină cu tobogan, 

o piscină cu o zonă de alunecare, un 

restaurant principal, Wi-fi, spălătorie, 

medic, Cafe și Snack Bar.

Facilități camere: TV, aer condiţionat, 

baie cu produse de igienă și uscător de 

păr, balcon, seif, mini frigider

Facilități pentru copii: Piscină privată 

cu topogane de apă, programe de 

animaţie, sală de jocuri, mini club 

pentru copii și teren de joacă.

Sport și agrement: Turiștii se pot 

relaxa la centrul Spa, pot juca volei 

pe plajă, pot practica spoturi pe apă 

și multe altele (saună, baie turcească, 

masaje, biliard, tenis de masă).

Puncte forte
�» Situat aproape de principalele puncte 

de atracţie ale staţiunii

�» Dispune de facilităţi pentru copii 

�» Acces Wi-fi gratuit

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

388 €
PREMIER

Puncte forte
�» Situat pe plajă cu nisip fin

�» Multiple facilităţi pentru copii

�» Wi-fi gratuit

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

322 €
CONFORT

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST 
MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
30% aplicată 
până la 30.11

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
25% aplicată 
până la 31.12

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
20% aplicată 
până la 31.01

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
15% aplicată 
până la 28.02

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
10% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 24.04 512 € 388 € 401 € 413 € 425 € 437 € 462 €

25.04 - 06.05 547 € 413 € 427 € 441 € 455 € 469 € 497 €

07.05 - 25.05 582 € 437 € 453 € 469 € 485 € 500 € 532 €

26.05 - 06.06; 
27.09 - 05.10

638 € 477 € 495 € 514 € 532 € 551 € 588 €

07.06 - 25.06; 
13.09 - 26.09

701 € 521 € 542 € 564 € 586 € 608 € 651 €

26.06 - 06.07; 
21.08 - 12.09

757 € 560 € 584 € 609 € 633 € 658 € 707 €

07.07 - 20.08 827 € 609 € 637 € 889 € 693 € 721 € 777 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 6.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooououououououououuTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

FIRST MINUTE Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 
40% aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 25% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

26.04 - 17.05 442 € 322 € 348 € 392 €

18.05 - 06.06 463 € 335 € 364 € 413 €

16.09 - 05.10 512 € 364 € 401 € 462 €

07.06 - 12.06 519 € 368 € 406 € 469 €

13.06 - 06.07 547 € 385 € 427 € 497 €

25.08 - 15.09 596 € 414 € 464 € 546 €

07.07 - 23.07 603 € 419 € 469 € 553 €

24.07 - 24.08 631 € 435 € 490 € 581 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE
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Von Resort Golden Beach �����

Puncte forte
�» Are unul dintre cele mai mari 

aquapark-uri

�» 4 restaurante și 5 baruri

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

419 €
PREMIER

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD  
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.01

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
28.02

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 
31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 10.04 519 € 419 € 431 € 444 € 469 €

11.04 - 28.04 547 € 441 € 455 € 469 € 497 €

29.04 - 12.05 575 € 463 € 479 € 494 € 525 €

13.05 - 10.06 610 € 491 € 508 € 526 € 560 €

20.09 - 05.10 673 € 542 € 562 € 582 € 623 €

11.06 - 01.07 708 € 570 € 592 € 614 € 658 €

29.08 - 19.09 757 € 609 € 633 € 658 € 707 €

02.07 - 19.07 785 € 631 € 657 € 683 € 735 €

20.07 - 28.08 862 € 693 € 723 € 752 € 812 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit     

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport     

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.      

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

Von Resort Golden Coast �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 9 km de centrul staţiunii Side și 

la 55 km de aeroportul din Antalya. 

Facilități hotel: 2 restaurante 

principale, 3 restaurante a la carte, 

9 baruri, 2 piscine exterioare și una 

interioară, aquapark, centru Spa, coafor, 

spălătorie și curăţătorie.

Facilități camere: Baie cu cadă, uscător 

de păr, aer condiţionat, TV satelit, mini 

bar, seif, balcon, Wi-fi (contra cost).

Facilități pentru copii: Pentru cei mici 

hotelul dispune de: bufet, piscină, 4 

tobogane cu apă, mini club (4-12 ani), 

luna park (contra cost) și baby sitter.

Sport și agrement: Baie turcească, 

saună, sală de fitness, aerobic, darts, 

masaj, biliard, sporturi nautice.

Puncte forte
�» 3 restaurante a la carte și 9 baruri

�» Aqua park cu 11 tobogane

�» Mutiple facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

430 €
PREMIER

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD  
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard  cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.01

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
28.02

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 10.04 533 € 430 € 443 € 456 € 483 €

11.04 - 28.04 561 € 452 € 467 € 482 € 511 €

29.04 - 12.05 596 € 480 € 497 € 513 € 546 €

13.05 - 10.06; 20.09 - 05.10 701 € 564 € 586 € 608 € 651 €

11.06 - 01.07 771 € 620 € 645 € 671 € 721 €

29.08 - 19.09 799 € 643 € 669 € 696 € 749 €

02.07 - 19.07 841 € 676 € 705 € 734 € 791 €

20.07 - 28.08 897 € 721 € 752 € 784 € 847 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit     

Primul copil 2 - 06.99 plătește 129 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport     

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.      

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

Localizare: Hotelul se află la 65 km de 

Antalya, la 55 km de aeroport și la 12 

km de Side.

Facilități hotel: Restaurant principal, 3 

restaurante a la carte, 5 baruri, 2 piscine, 

aquapark, internet Wi-fi, cinema, jocuri 

eletronice, servicii medicale.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie cu duș/cadă, terasă/

balcon, uscător de păr, telefon, aer 

condiţionat, TV, frigider și seif (gratuit).

Facilități pentru copii: 2 piscine cu 

tobogane, mini club (4-12 ani), baby 

sitter (contra cost).

Sport și agrement: Baie turcească, 

masaj, jacuzzi, masaj, saună, fitness, 

tenis de masă, baschet, volei, golf, 

bowling, biliard, canoe, water ski, scuba.

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE
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Saphir Resort & Spa �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 500 m de Okurcalar, 33 km de 

centrul orașului Alanya și la 90 km de 

aeroportul din Antalya. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 

2 restaurante a la carte, 5 baruri, 2 

piscine exterioare cu tobogan, o 

piscină acoperită, coafor, salon de 

înfrumuseţare, centru SPA & Wellness, 2 

săli de conferinţe, animaţie, discotecă 

(băuturile sunt contra cost), Wi-fi gratuit 

în lobby, parcare. 

Facilități camere: Toate camerele sunt 

dotate cu baie proprie, duș, uscător 

de păr, aer condiţionat centralizat, TV, 

telefon, mini bar (la sosire este gratuit), 

seif (contra cost), balcon, room service 

(contra cost).

Puncte forte
�» Situat pe malul mării

�» Multiple activităţi de relaxare și 

divertisment

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

469 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
25% aplicată 
până la 31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 
15.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.04 - 12.05 603 € 469 € 485 € 503 € 519 € 553 €

13.05 - 06.06; 
28.09 - 05.10

659 € 511 € 531 € 550 € 570 € 609 €

07.06 - 28.06; 
14.09 - 27.09

743 € 574 € 598 € 622 € 645 € 693 €

29.06 - 24.07; 
31.08 - 13.09

813 € 626 € 654 € 681 € 708 € 763 €

25.07 - 30.08 883 € 679 € 710 € 741 € 771 € 833 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

Hotel Von Resort Elite �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, 12 km de centrul staţiunii Side și 

la 55 km de aeroportul din Antalya.

Facilități hotel: 4 restaurante a la carte, 

snack bar, 4 baruri, o piscină interioară 

pentru adulţi și copii, aquapark, 

animaţie și concursuri în timpul zilei.

Facilități camere: Baie cu cabină de 

duș, mini bar, televizor, aer condiţionat, 

seif și room service (contra cost).

Facilități pentru copii: Piscină 

exterioară și una interioară, aquapark 

cu 4 tobogane, mini club, mini disco, 

animaţie și bufet pentru copii.

Sport și agrement: Baie turcească, 

saună, jacuzzi, baie cu aburi, aerobic, 

volei pe plajă. Contra cost: masaj și 

sporturi nautice cu motor.

Puncte forte
�» Aquapark cu 4 tobogane pentru copii

�» Animaţie și facilităţi pentru copii

�» Multiple facilităţi de relaxare și 

agrement

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

430 €
PREMIER

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD  
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard  cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.01

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
28.02

EARLY 
BOOKING Loc în 
DBL Standard cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 10.04 533 € 430 € 443 € 456 € 483 €

11.04 - 28.04 561 € 452 € 467 € 482 € 511 €

29.04 - 12.05 596 € 480 € 497 € 513 € 546 €

13.05 - 10.06; 20.09 - 05.10 701 € 564 € 586 € 608 € 651 €

11.06 - 01.07 771 € 620 € 645 € 671 € 721 €

29.08 - 19.09 799 € 643 € 669 € 696 € 749 €

02.07 - 19.07 841 € 676 € 705 € 734 € 791 €

20.07 - 28.08 897 € 721 € 752 € 784 € 847 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit     

Primul copil 2 - 06.99 plătește 129 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport     

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.      

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

ULTRA ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Long Beach Harmony �����

Orange County Resort Alanya �����

Localizare: Hotelul este situat la 50 m 

de plaja privată, 20 km de Alanya și 90 

km de aeroportul din Antalya. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 

2 restaurante a la carte, 6 baruri, 5 

piscine exterioare cu tobogane, o 

piscină interioară, SPA, cabinet medical, 

spălătorie (contra cost), Wi-fi gratuit.

Facilități camere: Baie, uscător de păr, 

TV satelit, seif, aer condiţionat, balcon, 

Wi-fi gratuit, mini bar, room service.

Facilități copii: Piscină cu 6 tobogane, 

mini club (4-14 ani), bufet special, loc 

de joacă și cărucior – contra cost.

Sport și agrement: Baie cu aburi, baie 

turcească, sală de fitness, tenis de masă, 

volei pe plajă, baschet, aerobic, aqua 

gym, darts.

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

mării, la 90 km de aeroportși la 30 km 

de orașul Alanya.

Facilități hotel: Restaurant principal și 

3 restaurante a la carte, 8 baruri, jacuzzi, 

animaţie, 5 săli de conferintă, centru 

Spa, 3 piscine exterioare cu tobogane 

și una interioară, Wi-fi gratuit, coafor, 

spălătorie (contra cost), magazine.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie cu cadă/duș, uscător de 

păr, aer condiţionat, televizor, mini bar, 

seif, balcon, Wi-fi și room service.

Facilități pentru copii: Piscină cu 

tobogane, animaţie, jocuri pentru copii, 

baby-sitting (la cerere, contra cost), 

mini club (4-12 ani), mini discotecă și 

mini cinema.

Puncte forte
�» Plajă privată

�» 3 restaurante a la carte

�» Programe de animaţie şi muzică live

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

390 €
PREMIER

Puncte forte
�» Hotel renovat în anul 2016

�» Ideal pentru familiile cu copii

�» Aquapark cu tobogane

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

399 €
PREMIER

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

06.04 - 26.04 547 € 399 € 413 € 427 € 497 €

27.04 - 10.05 617 € 444 € 462 € 479 € 567 €

11.05 - 03.06; 
01.10 - 06.10

687 € 490 € 511 € 532 € 637 €

04.06 - 21.06; 
16.09 - 30.09

827 € 581 € 609 € 637 € 777 €

22.06 - 12.07; 
24.08 - 15.09

862 € 604 € 633 € 663 € 812 €

13.07 - 23.08 1.002 € 695 € 731 € 768 € 952 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
25% aplicată 
până la 30.11

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

06.04 - 26.04 498 € 390 € 402 € 413 € 425 € 448 €

27.04 - 17.05 582 € 453 € 469 € 485 € 500 € 532 €

18.05 - 31.05; 
29.09 - 05.10

65 € 511 € 531 € 550 € 570 € 609 €

01.06 - 14.06; 
15.09 - 28.09

729 € 563 € 587 € 610 € 633 € 679 €

15.06 - 28.06; 
01.09 - 14.09

799 € 616 € 643 € 669 € 696 € 749 €

29.06 - 06.07; 
25.08 - 31.08

848 € 653 € 682 € 711 € 726 € 798 €

07.07 - 24.08 897 € 689 € 721 € 752 € 784 € 847 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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t u r c i a  |  a n t a l y a

Hotel Maya Golf Side �����

Long Beach Resort & Spa �����

Localizare: Hotelul este situat la 7 km 

de Manavgat, 65 km de aeroport

Facilități hotel: Restaurant principal 

și unul a la carte, 4 baruri, 2 piscine 

exterioare cu tobogane, Wi-fi gratuit în 

lobby, spălătorie și coafor (contra cost).

Facilități camere: Aer condiţionat, TV 

satelit, uscător de păr, baie cu duş sau 

cadă, mini bar (realimentat zilnic cu 

apă), seif (contra cost), telefon și balcon.

Facilități pentru copii: Piscină și 

tobogane, cameră de jocuri, teren de 

joacă pentru copii (interior şi exterior).

Sport și agrement: Baie turcească, 

saună, baie cu aburi, sală de fitness, 

teren de tenis, tenis de masă, darts, 

mini golf, aqua aerobic, muzică live și 

discotecă, biliard, sporturi nautice.

Localizare: Hotelul este situat la 20 

km de orașul Alanya și la 95 km de 

aeroport. Plaja privată se află la 50 m 

peste drum și este accesibilă printr-un 

pasaj subteran.

Facilitați hotel: Restaurant principal, 4 

restaurante a la carte, 6 baruri, 6 piscine 

exterioare și una exterioară, 8 tobogane 

de apă, centru SPA și Wellness, 4 săli 

de conferinţe, animaţie, Wi-fi gratuit în 

lobby.

Facilități camere: Camerele au 

baie cu duș și uscător de păr, aer 

condiţionat, TV, mini bar, seif, balcon, 

room service (contra cost). 

Sport și agrement: Saună, baie 

turcească, baie cu aburi, jacuzzi, fitness, 

aerobic, baschet, tenis de masă, darts.

Puncte forte
�» Facilităţi pentru copii

�» Camere spatioase

�» 2 piscine exterioare cu tobogane

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

326 €
CONFORT

Puncte forte
�» Camere foarte spaţioase

�» 4 restaurante a la carte și 6 baruri

�» 6 piscine exterioare cu tobogane

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

390 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
25% aplicată 
până la 30.11

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 26.04 498 € 390 € 402 € 413 € 425 € 448 €

27.04 - 17.05 582 € 453 € 469 € 485 € 500 € 532 €

18.05 - 31.05; 
29.09 - 05.10

659 € 511 € 531 € 550 € 570 € 609 €

01.06 - 14.06; 
15.09 - 28.09

729 € 563 € 587 € 610 € 633 € 679 €

15.06 - 28.06; 
01.09 - 14.09

799 € 616 € 643 € 669 € 696 € 749 €

29.06 - 06.07; 
25.08 - 31.08

848 € 653 € 682 € 711 € 740 € 798 €

07.07 - 24.08 897 € 689 € 721 € 752 € 784 € 847 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

06.04 - 30.04 435 € 326 € 335 € 343 € 385 €

01.05 - 15.05 463 € 344 € 354 € 364 € 413 €

16.05 - 31.05; 
01.10 - 05.10

547 € 399 € 413 € 427 € 497 €

01.06 - 13.06; 
16.09 - 30.09

589 € 426 € 442 € 458 € 539 €

14.06 - 30.06 617 € 444 € 462 € 479 € 567 €

30.08 - 15.09 631 € 454 € 472 € 490 € 581 €

01.07 - 24.07 645 € 463 € 482 € 500 € 595 €

25.07 - 29.08 673 € 481 € 501 € 521 € 623 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

ALL 
INCLUSIVE
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Alaiye Resort & Spa Hotel �����

Localizare: Hotelul Alaiye Resort este 

amplasat în Avsallar, la 22 km de orașul 

Alanya și la 100 de km faţă de aeroport.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

3 restaurante a la carte, 5 baruri, 3 

piscine, Wi-fi, centru Spa, 2 săli de 

conferinţe, muzică live și animaţie.

Facilități camere: TV, aer condiţionat, 

mini bar, fierbător de apă, baie cu 

uscător de păr, halat și papuci de casă. 

Sport și agrement: Saună, baie 

turcească, darts, tenis de masă, aqua 

aerobic, sală de fitness și următoarele 

facilităţi contra cost: biliard, sporturi 

acvatice, masaj și jacuzzi.

Facilități copii: Spaţiu de joacă special 

amenajat, o sală de jocuri, mini club 

(4-12 ani) și 3 piscine exterioare.

Puncte forte
�» 5 restaurante cu meniu diversificat

�» Camere spaţioase și moderne

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

349 €
PREMIER

Alaiye Kleopatra Hotel & Spa ����

Localizare: Hotelul este situat în 

Alanya, în apropierea plajei Cleopatra, 

la 300 m de Alanya și la 120 km de 

aeroport.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

tip bufet, snack bar, pool bar, beach bar, 

o piscină exterioară și una interioară, 

conexiune Wi-fi gratuit, curăţătorie și 

spălătorie (contra-cost). Umbrelele, 

șezlongurile și saltelele, atât pe plajă, 

cât și la piscină sunt contra cost.

Facilități camere: Camerele sunt 

amenajate modern și elegant. Fiecare 

cameră este prevazută cu TV, mini bar, 

seif, aer condiţionat și baie cu uscător 

de păr, halat și papuci de casă.

Sport și agrement: Zonă de jocuri, 

darts biliard, baie turcească și Spa.

Puncte forte
�» Wi-Fi gratuit

�» Restaurant cu un meniu diversificat

�» Centru Spa

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

363 €
CONFORT 

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 35% 
aplicată până la 07.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 05.04

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

09.04 - 30.04 470 € 349 € 369 € 389 € 420 €

01.05 - 14.05 505 € 372 € 395 € 419 € 455 €

15.05 - 28.05 582 € 422 € 453 € 485 € 532 €

29.05 - 11.06; 
02.10 - 05.10

610 € 440 € 474 € 508 € 560 €

12.06 - 02.07; 
18.09 - 01.10

652 € 467 € 506 € 544 € 602 €

03.07 - 12.07; 
28.08 - 17.09

680 € 485 € 527 € 568 € 630 €

13.07 - 27.08 757 € 535 € 584 € 633 € 707 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTT rrrrrrrrr

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 
20% aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 15% aplicată 
până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 30.04 449 € 363 € 372 € 399 €

01.05 - 14.05 491 € 396 € 407 € 441 €

15.05 - 28.05 512 € 413 € 425 € 462 €

02.10 - 05.10 519 € 419 € 431 € 469 €

29.05 - 11.06 540 € 435 € 449 € 490 €

12.06 - 02.07; 18.09 - 01.10 561 € 452 € 467 € 511 €

03.07 - 12.07; 28.08 - 17.09 603 € 486 € 503 € 553 €

13.07 - 27.08 638 € 514 € 532 € 588 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 6.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Tac Premier & SPA ����

Villa Sun Flower Aparts & Suites ����

Localizare: Tac Premier Hotel & SPA se 

află la 50 m de plajă, în centrul orașului 

și la 120 km de aeroportul din Antalya.

Facilitați hotel: Piscină, piscină 

interioară încălzită (pe timpul sezonului 

rece), centru SPA dotat cu saună, baie 

turcească, sală de fitness, șezlonguri şi 

umbrele gratuite la piscină.

Facilități camere: Toate camerele 

sunt dotate cu baie, duș, uscător de 

păr, televizor, acces la internet, mini 

bar, mini frigider, pat dublu sau paturi 

individuale, aer condiţionat, seif (contra 

cost), balcon.

Facilități copii: Hotelul oferă două 

piscine și programe de animaţie.

Plaja: Hotelul se află vis-a-vis de cea 

mai frumoasa plajă publică din Alanya.

Localizare: Hotelul este situat în 

centrul orașului Alanya, la 1.5 km 

de plaja Cleopatra și la 130 km de 

aeroport. 

Facilități hotel: Hotelul oferă serviciu 

gratuit de transfer la plaja Cleopatra 

în fiecare zi, mini market, coafor, sală 

pentru bagaje, 3 piscine în aer liber, 

medic, spălătorie (contra cost).

Facilități camere: TV, aer condiţionat, 

aragaz electric, filtru de cafea, cuptor cu 

microunde, frigider și echipament de 

bucătărie.

Facilități pentru copii: 2 piscine 

pentru copii și loc de joacă, baby cot.

Sport și agrement: Baie turcească, 

centru Spa, biliard, internet cafe, sală de 

jocuri cu Play Station și masaj.

Puncte forte
�» Situat în centrul orașului Alanya

�» La 50 m distanţă de faimoasa plajă 

Cleopatra

�» Multiple facilităţi de divertisment

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

374 €
CONFORT

Puncte forte
�» Situat în centrul staţiunii Alanya

�» Shuttle bus gratuit la plajă

�» Facilităţi de relaxare și divertisment

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

317 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

06.04 - 31.05; 01.10 - 05.10 442 € 374 € 392 €

01.06 - 30.09 547 € 469 € 497 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 9.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 45% 
aplicată până la 
31.10

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 40% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 35% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

01.05 - 15.05; 
01.10 - 05.10

449 € 317 € 326 € 335 € 353 € 399 €

16.05 - 15.06; 
16.09 - 30.09

463 € 325 € 335 € 344 € 364 € 413 €

16.06 - 04.07; 
30.08 - 15.09

505 € 348 € 360 € 372 € 395 € 455 €

05.07 - 14.07; 
17.08 - 29.08

533 € 363 € 377 € 390 € 416 € 483 €

15.07 - 16.08 547 € 371 € 385 € 399 € 427 € 497 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Hotel Grand Zaman Beach ����

Hotel Grand Zaman Garden ����

Localizare: Hotelul este situat la 125 

km de aeroport, la 1 km de centrul 

orașului Alanya și la 50 m de plaja. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 2 

baruri, sală TV, acces la internet wireless, 

internet café (contra cost), o piscină, 

coafor, doctor, sală de conferinţe.

Facilități camere: Camerele au 

baie proprie cu duș, balcon, TV cu 

ecran plat, seif (contra cost), mini bar 

(aprovizionat cu apă – gratuit), telefon, 

acces la internet wireless, uscător de 

păr, aer condiţionat și room service 

(contra cost).

Facilități pentru copii: Hotelul 

dispune de o piscină pentru copii și 

distracţie pe apă (banana sau canoe - 

contra cost).

Localizare: Hotelul este situat în 

centrul staţiunii Alanya, la 150 m 

de Cleopatra Beach și la 125 km de 

Aeroportul Internaţional din Antalya.

Facilități hotel: Restaurant principal, 

terasă, 2 baruri, 2 piscine cu tobogane.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie, uscător de păr, aer 

condiţionat, TV, telefon, mini bar 

(contra cost) și balcon.

Facilități pentru copii: Piscină special 

amenajată, mini club, teren de joacă și 

mini discotecă.

Sport și agrement: Hotelul oferă 

posibilităţi de petrecere a timpului liber, 

precum: tenis de masă, volei pe plajă, 

sală de fitness, biliard, centru Spa dotat 

cu saună, masaj și baie turcească.

Puncte forte
�» Localizat în centrul staţiunii 

�» Dispune de camere family 

�» Multiple facilităţi de divertisment

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

368 €
CONFORT

Puncte forte
�» Localizat în centrul staţiunii Alanya

�» Plaja Cleopatra se află la 150 m 

�» 2 piscine exterioare cu tobogane

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

357 €
CONFORT

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 
20% aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 15% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 07.05 442 € 357 € 366 € 392 €

08.05 - 25.05 505 € 407 € 419 € 455 €

26.05 - 12.06; 25.09 - 05.10 533 € 430 € 443 € 483 €

13.06 - 05.07 575 € 463 € 479 € 525 €

01.09 - 24.09 589 € 475 € 491 € 539 €

06.07 - 31.08 645 € 531 € 538 € 595 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 10.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI ZILNICE
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 
20% aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 15% aplicată 
până la 30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri 
limitate

06.04 - 07.05 456 € 368 € 378 € 406 €

08.05 - 25.05 519 € 419 € 431 € 469 €

26.05 - 12.06; 25.09 - 05.10 547 € 441 € 455 € 497 €

13.06 - 05.07 589 € 475 € 491 € 539 €

01.09 - 24.09 673 € 543 € 562 € 623 €

06.07 - 31.08 603 € 486 € 503 € 553 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 10.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Kemer Barut Collection �����

Hotel Sherwood Exclusive Kemer �����

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

mării, la 55 km de aeroport, la 45 km de 

centrul orașului Antalya. 

Facilități hotel: Restaurant principal, 

4 restaurante a la carte, 5 baruri, o 

pizzeria, 3 piscine cu tobogane, o 

piscină cu valuri artificiale, o piscină 

interioară, Spa, coafor, 11 săli de 

conferinţe, spălătorie.

Facilități camere: Camerele oferă 

produse de îngrijire personală, papuci 

și halate pufoase, TV, telefon, mini bar, 

seif, balcon, aer condiţionat centralizat 

și room service (contra cost).

Facilități pentru copii: Cinematograf, 

jocuri sportive, animaţie, mini club 

(4-12 ani), teren de joacă, baby sitter 

(contra cost).

Localizare: Hotelul este situat în 

Goynuk, la 9 km de Kemer, 45 km de 

centrul Antalya şi la 55 km de aeroport.

Facilităţi hotel: Restaurant principal, 4 

restaurante a’la carte, baruri, patiserie, 

servicii medicale, baby sitting, 

spălătorie, coafură, internet caffe şi 

jocuri pe calculator. Hotelul are plajă 

privată cu nisip şi pietriş, cu șezlonguri, 

umbrele de soare şi prosoape gratuite. 

Alte facilităţi: piscine în aer liber, 

tobogane cu apă, centru de fitness, 

tenis, tenis de masă, mini golf, baschet, 

volei pe plajă, Wi-Fi gratuit. 

Facilităţi camere: Camerele sunt 

dotate cu baie cu duş şi uscător de 

păr, aer condiţionat, telefon, mini-bar, 

aparat cafea şi ceai, seif, TV prin satelit.

Puncte forte
�» 4 restaurante a la carte și 5 baruri

�» Multiple activităţi pentru copii și 

aquapark

�» Servicii la superlativ

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

516 €
PREMIER

Puncte forte
�» Panoramă deosebită către munţi

�» Multiple facilităţi pentru copii

�» Plajă amenajată cu nisip

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

491 €
PREMIER

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Superior LV

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Superior LV 
cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.12

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Superior LV 
cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Superior LV 
cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

06.04 - 27.04 666 € 516 € 536 € 576 € 616 €

28.04 - 20.05 736 € 569 € 592 € 639 € 686 €

21.05 - 09.06; 
23.09 - 05.10

897 € 689 € 721 € 784 € 847 €

10.06 - 10.07; 
26.08 - 22.09

1.121 € 857 € 900 € 986 € 1.071 €

11.07 - 25.08 1.226 € 936 € 984 € 1.080 € 1.176 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 6.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

06.04 - 25.04 610 € 491 € 508 € 526 € 560 €

26.04 - 22.05; 
28.09 - 05.10

729 € 587 € 610 € 633 € 679 €

23.05 - 06.06; 
10.09 - 27.09

813 € 654 € 681 € 708 € 763 €

07.06 - 26.06; 
30.08 - 09.09

932 € 749 € 782 € 815 € 882 €

27.06 - 10.07; 
22.08 - 29.08

554 € 783 € 818 € 853 € 504 €

11.07 - 21.08 1.030 € 827 € 865 € 904 € 980 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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Hotel Rixos Premium Tekirova �����

Orange County Resort Kemer �����

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

mării, la 2 km de Tekirova, 20 km de 

orașul Antalya și la 75 km de aeroport.

Facilități hotel: 2 restaurante 

principale, 6 restaurante a la carte, 9 

baruri, 2 piscine exterioare, piscină 

interioară, aquapark, 4 săli de 

conferinţe, Wi-fi gratuit.

Facilități camere: Baie, uscător de păr, 

aer condiţionat, TV, telefon, mini bar, 

seif, balcon și room service.

Facilități pentru copii: Baby beach , 

bufet, loc de joacă, cinema, mini club 

(4-12 ani), aquapark, Club (13-17 ani), 

baby sitter și cărucior (contra cost).

Sport și agrement: Saună, sală de 

fitness, bowling, fotbal, tenis de masă, 

tenis de câmp, gimnastică, tir cu arcul.

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

mării, la 45 km de centrul orașului 

Antalya și la 60 km de Aeroport.

Facilități hotel: 3 restaurante a la carte, 

9 baruri, piscină exterioară cu tobogane 

și una interioară, cabinet medical, sală 

de conferinţe, coafor, Spa și Wellness.

Facilități camere: Baie, uscător de păr, 

aer condiţionat, TV, telefon, mini bar, 

seif, room service. 

Facilități pentru copii: Mini-discoteci, 

2 tobogane de apă la piscină. 

Sport și agrement: Activităţi sportive 

în timpul zilei (billiard, tenis de masă, 

fitness, baie turcească, aerobic, hamam, 

saună și sporturi pe apă), sau seara 

(programe de divertisment, muzică live 

și spectacole).

Puncte forte
�» Renovat în anul 2014

�» Varietate de restaurante și baruri

�» Aquapark cu 10 tobogane de apă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

558 €
PREMIER

Puncte forte
�» Situat în centrul staţiunii Kemer

�» 3 restaurante și 9 baruri

�» Numeroase activităţi de relaxare și 

divertisment

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

490 €
PREMIER

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard LV 
cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

06.04 - 26.04 687 € 490 € 511 € 532 € 637 €

27.04 - 10.05; 
01.10 - 05.10

862 € 604 € 633 € 663 € 812 €

11.05 - 03.06 932 € 649 € 682 € 716 € 882 €

04.06 - 21.06; 
16.09 - 30.09

1.002 € 695 € 731 € 768 € 952 €

22.06 - 12.07; 
24.08 - 15.09

1.177 € 809 € 854 € 899 € 1.127 €

13.07 - 23.08 1.247 € 854 € 903 € 952 € 1.197 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 
GV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard GV 
cu REDUCERE 
25% aplicată 
până la 31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard GV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard GV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard GV cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

06.04 - 27.04 722 € 558 € 581 € 604 € 626 € 672 €

06.05 - 03.06; 
21.09 - 05.10

932 € 716 € 749 € 782 € 815 € 882 €

28.04 - 05.05 967 € 742 € 777 € 812 € 847 € 917 €

04.06 - 13.07; 
27.08 - 20.09

1.212 € 926 € 973 € 1.020 € 1.067 € 1.162 €

14.07 - 26.08 1.247 € 952 € 1.001 € 1.050 € 1.099 € 1.197 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE
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Sherwood Greenwood Resort ����

Hotel Grand Park Kemer ����

Localizare: Hotelul este situat la 180 

m de plaja privată, la 7 km de oraşul 

Kemer, în localitatea Göynük și la 48 km 

de aeroportul din Antalya.

Facilităţi hotel: Restaurant principal, 

restaurant a la carte, 5 baruri, o piscină 

în aer liber și una interioară, centru 

Wellness cu hammam şi baie cu aburi, 

sporturi acvatice cu motor la plajă, 

2 tobogane de apă, mini gradină 

zoologică, coafor, spălătorie, magazine 

(contra cost), sală de conferinţe.

Facilități camere: Toate camerele 

hotelului sunt dotate cu aer 

condiţionat centralizat, seif (contra 

cost), TV cu ecran plat cu canale prin 

satelit, mini-bar, telefon, baie privată cu 

uscător de păr și balcon. 

Localizare: Grand Park Kemer Hotel 

este situat în Beldibi, pe malul mării, la 

o distanţă de 25 km de Antalya.

Facilități hotel: SPA, piscină în aer 

liber și piscină interioară, spălătorie. 

Restaurantele a la carte servesc 

preparate internaţionale, având specific 

italienesc sau barbeque.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu aer condiţionat, TV, mini bar, 

telefon, seif și uscător de păr în baie. 

Sport și agrement: Hotelul pune la 

dispoziţie facilităţi de sporturi nautice, 

scufundari, ciclism, caiac, inchirieri 

biciclete, darts, tenis de masa și biliard.

Facilități copii: Pentru cei mici hotelul 

a amenajat un spaţiu de joacă, un mini-

club pentru copii și o cameră de jocuri.

Puncte forte
�» Mini Zoo pentru copii

�» Teren de joacă pentru copii

�» Mini Club

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

353 €
CONFORT 

Puncte forte
�» Camere mobilate modern

�» Restaurante cu meniu diversificat

�» Renovat în anul 2017

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursa charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

413 €
CONFORT 

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 
25% aplicată 
până la 31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard cu 
REDUCERE 12% 
aplicată până la 
31.03

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

13.04 - 25.04 449 € 353 € 363 € 372 € 377 € 399 €

26.04 - 22.05; 
28.09 - 05.10

512 € 401 € 413 € 425 € 433 € 462 €

23.05 - 06.06; 
10.09 - 27.09

561 € 437 € 570 € 467 € 476 € 511 €

07.06 - 26.06; 
30.08 - 09.09

582 € 453 € 469 € 485 € 494 € 532 €

27.06 - 10.07; 
22.08 - 29.08

617 € 479 € 497 € 514 € 525 € 567 €

11.07 - 21.08 687 € 532 € 553 € 574 € 587 € 637 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.

  

PLECĂRI 
ZILNICE

STANDARD 
Loc în DBL 
Standard LV

FIRST MINUTE 
Loc în DBL 
Standard LV 
cu REDUCERE 
30% aplicată 
până la 31.12

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL 
Standard LV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
30.04

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

12.04 26.04 547 € 413 € 427 € 441 € 455 € 497 €

27.04 - 12.05 589 € 442 € 458 € 475 € 491 € 539 €

13.05 - 02.06; 
23.09 - 05.10

673 € 501 € 521 € 542 € 562 € 623 €

03.06 - 07.07; 
26.08 - 22.09

722 € 535 € 558 € 581 € 604 € 672 €

08.07 - 23.07 792 € 584 € 611 € 637 € 663 € 742 €

24.07 - 25.08 862 € 633 € 663 € 693 € 723 € 812 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacău, 
Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 9.99 plătește 129 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Bacau, 

Baia Mare, Arad, Craiova, Târgu Mureș (20 €/pers), taxele de 

aeroport (95 €/pers), asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale.
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DE LA 355 €

Egipt
Egiptul este una dintre marile zone ale turismului internațional! O țară arabă din 

nordul Africii și din Orientul Mijlociu, limitată la nord de Marea Mediterană, la est 

de Fâșia Gaza și de Marea Roșie, la sud de Sudan, iar la vest de Libia. 

(���>���3�Situată pe țărmul Mării Roșii din Egipt, Hurghada un clasic al vacanțelor 

„all-inclusive”! Este destinația perfectă pentru iubitorii sporturilor de adrenalină, a 

vacanțelor de familie și, nu în ultimul rând, a navigatorilor experimentați. 

�>��������>��93�Între munte și ocean! Sharm el-Sheikh, sau Orașul Păcii, este 

destinația cu mare potențial turistic, situată în partea de sud a peninsulei Sinai, în 

Hurghada

M
area Rosie

Marea Mediterana

Sharm 
El Sheik

Luxor

Aswan

Cairo
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Numit de Herodot “darul Nilului”, este 

patria unei civilizaţii străvechi, fascinante 

și misterioase, ale cărei taine au rămas 

ascunse pânã în ziua de azi. Egiptul este o 

ţară arabă din nordul Africii, limitată la nord 

de Marea Mediterană, la est de Israel, de 

Sudan și la vest de Libia. Suprafaţa totală 

a ţării este de aproximativ 1.002.000 kmp, 

mai mult de 90% din această suprafaţă 

fiind deșert. Pe teritoriul Egiptului se întind 

și părţi din deșertul Sahara și deșertul 

Libian. Aici se găsesc oaze, printre care 

se află Bahariya, Dakhleh, Farafra, Kharga 

sau Siwa. Întreaga istorie și economie ale 

ţării au fost definite de unul dintre cele mai 

lungi fluvii din lume, Nilul, care străbate 

Egiptul de la sud la nord, pe o distanţă de 

aproximativ 1200 km. Fără existenţa Nilului, 

în acest deșert nu s-ar fi dezvoltat niciodată 

o cultură atât de avansată. Marea Roșie 

adăpostește unele dintre cele mai frumoase 

recife de corali, ce constituie habitatul 

sutelor de specii de pești tropicali.

����	�
���	�
�������
Datorită frumuseții naturale și a diversității peisajelor, fiind una dintre destinațiile 

cu aer tropical și deșertic, Egiptul este considerat Mama Lumii turistice! Este colțul 

de rai al sit-urilor grandioase, precum Piramidele din Giza, Abu Simbel sau malul 

de vest al Luxor. Iar acestea sunt doar câteva… O vizită în Egipt este împlinirea 

unei dorinţe adânci și misterioase. Este un tărâm ce te înfioară și încântă în multe 

feluri. Fascinanta istorie antică asteaptă să fie descoperită (din Cairo în nord, până 

la Abu Simbel în sud). Bucură-te de spectacolul orbitor al lumii subacvatice din 

Marea Roșie, deșertul cu spaţii vaste presărat cu oaze răcoritoare și răsfaţă-te în 

ademenitoarele staţiuni de la malul mării. 

Majoritatea turiștilor optează pentru Egipt ca destinație de vacanță întrucât este 

una dintre puținele țări ale lumii cu multe plaje calde, care beneficază de servicii 

la prețuri rezonabile. Cât despre peisaje, sunt unele dintre marile bogății ale lumii, 

îmbinând cu finețe linia zonelor deșertice cu cea a apelor turcoaz, ideale pentru o 

escapadă de scuba diving....

SHOPPING
Ce putem cumpăra? De pildă tot felul de obiecte artizanale (faraoni, 

piramide, zeităţi etc), papirus-uri în diferite forme și mărimi, 

îmbrăcăminte tradiţională, ceramică, narghilele cu tot felul de arome 

(arabii le numesc shisha), îmbrăcăminte din bumbac egiptean 

(tricouri, articole de plajă, șepci, prosoape etc), bijuterii din aur 

și argint, articole din piele. Ceva ce veţi găsi aproape peste tot 

sunt esenţele de parfum, uleiuri extrase din plante și flori. Un ulei 

parfumat care se numește Seven Secrets of the Desert își schimbă 

mirosul de trei ori pe zi.

	��������	��	����������
Celebrele atracții turistice din Egipt 

sunt monumente vechi de milenii, 

pentru care Valea Nilului a căpătat 

renume mondial. Printre cele 

principale se regăsesc Piramidele și 

Sfinxul de la Giza Mare, templele Abu 

Simbel, Templul Karnak și Complexul 

Valea Regilor, aflat în apropiere de 

Luxor. De asemenea, Cairo, capitala 

Egiptului, se mândrește cu Muzeul din 

Cairo și Moscheea lui Mohamed Ali 

Pașa și zonele de coastă ale Peninsulei 

Sinai. Însă, printre marile atracții se 

regăsesc și croazierele pe Nil, cu 

facilități de all inclusive!

Cele mai scurte croaziere sunt, de 

obicei, între Luxor și Aswan, iar cele 

mai lungi croaziere călătoresc spre 

nord, la Dendera. Croazierele care 

tranzitează Nilul sunt considerate 

de localnici hoteluri plutitoare. Cele 

mai multe dețin piscine mici, căzi 

cu hidromasaj, sală de gimnastică, 

cluburi de noapte, restaurante, 

magazine și chiar biblioteci mici. 

Iar dacă ești ceva mai pretențios, 

poți opta și pentru croaziere în 

care se organizează spectacole 

de divertisment și cursuri de belly 

dancing.
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DE LA 355 €

Hurghada
Vacanță tropicală, în mijlocul deșertului

Hurghada este un fost sat pescăresc de pe țărmul Mării Roșii, din Egipt. Din anii 1980, zona a devenit 

un centru turistic important, datorită peisajelor spectaculoase și a faunei subacvatice. Situată la 

Marea Roșie, Hurghada oferă o varietate de plaje superbe, de-a lungul cărora se regăsesc aproape 

100 de hoteluri luxoase și restaurante atractive, cu vedere la mare. Stațiunea este un paradis al 

sporturilor pe apă, oferind turiștilor oportunități reale de a experimenta cele mai nebănuite senzații 

de scuba diving, printre recife subacvatice și sute de specii de pești tropicali. Este destinația 

perfectă pentru iubitorii sporturilor de adrenalină, a vacanțelor de familie și, nu în ultimul rând, a 

navigatorilor experimentați. 

Cairo, Piramidele și Sfinxul

Transport cu autocarul pentru 

a vizita piramidele lui Kheops, 

Kephren și Mykerinos, Sfinxul 

și Valea Templului, apoi vizita 

fabricii de papirus. Continuăm 

cu vizitarea Muzeului Egiptean 

din Cairo, care oferă artefacte 

din perioada fanariotă, inclusiv 

mumiile celebre ale vechilor regi 

ai Egiptului și comorile Regelui 

Tutankamon (opţional). Prânz 

la un restaurant din apropiere 

de Piramide, apoi întoarcere la 

Hurghada. 

Luxor și Valea Regilor

Plecare de la hotel pentru un 

tur al Templului din Karnak, 

dedicat zeului Amoun. Prânz pe 

drum, la un restaurant în Luxor. 

În continuare vom traversa râul 

Nil cu Felucca pentru a explora 

„Orașul Morţilor”, Coloșii lui 

Memnon, ultimele rămășiţe 

ale templului lui Amenophis al 

III-lea, Valea Regilor, măreţia 

și grandoarea arhitecturii și 

Templul Reginei Hatshepsut, 

singura femeie-faraon care a 

domnit Egiptul antic, și apoi 

întoarcere la Hurghada. 

Safari în deșertul Sahara

Veţi fi preluaţi de la hotel cu 

o mașină 4x4, apoi conduși 

35 km în deșert, într-un sat de 

beduini, pentru a vedea modul 

de viaţă și tradiţiile lor, apoi veţi 

merge pe cămilă și veţi fi martori 

ai apusului de soare, cu cină 

Vă veţi bucura de spectacole și 

cântece tradiţionale și veţi putea 

admira stelele noaptea, în timp 

ce ne întoarcem la hotel.

��
�
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De la discoteci și cluburi, până la baruri și cafenele, Hurghada oferă 

o viață de noapte cu petreceri intense. În fiecare an, stațiunea se 

umple de tineri dornici de distracție care iau cu asalt discotecile, 

cluburile, barurile și cafenele în fiecare noapte. Majoritatea 

cluburilor de top se găsesc de-a lungul bulevardului Hurghada 

Marine însă, dacă vrei să petreci în stil tradițional, alege unul dintre 

localurile aflate de-a lungul coastei. 

����������
Vizitează parcul marin Giftun Island și pregătește-te pentru o 

experiență de scuba diving cum nu ai mai trăit! Asta pentru că în 

apele cristaline poți admira corali, poți vizita peșteri subacvatice 

unice în lume și canioane. De asemenea, vizitează centre marine 

animale marine pe cale de dispariție, specii de pești tropicali și 

delfini. Cât despre distracțiile și plajele turistice, cele mai populare 

sunt Old Vic Village, Papas Beach Club și Chill Beach Bar, un local 

care oferă băuturi tropicale! 

���
����	��������
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Hotel Serenity Fun City �����

Golful Makadi este o alegere excelentă pentru călătorii 

interesaţi de sporturi acvatice, excursii cu familia și piscine.

Localizare: Hotelul Serenity Fun City se află în golful 

Makadi, la 33 km de aeroport și la 39 km de centrul orașului 

Hurghada.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiştilor săi un 

restaurant principal şi 5 restaurante à la carte cu preparate 

italiene, orientale, asiatice şi food court. De asemenea, Fun 

City Makadi oferă şi 6 baruri, Luna Park (contra cost), transfer 

până în centrul orașului (contra cost, la cerere), magazine. 

Facilități camere: Toate camerele hotelului Serenity Fun City 

sunt dotate cu TV prin satelit, mini bar, baie privată cu duş 

sau cadă, uscător de păr şi articole de toaletă gratuite.

Facilități copii: Hotelul are un parc acvatic ideal pentru 

familiile cu copii, loc de joacă, mini club (4-12 ani).

Sport și agrement: Hotelul are pe langă piscine și o sală 

de jocuri. Sunt disponibile activităţi, precum snorkeling şi 

scufundări. Activităţi gratuite: darts, tenis de masă, aqua 

aerobic, muzică live, discotecă și volei pe plajă și contra cost: 

diving, teren de tenis, biliard, mini golf.

Puncte forte
�» Hotel deschis în anul 2012

�» Aqua park imens (11 tobogane pentru 

adulţi și 15 pentru copii)

�» 5 restaurante a la carte și 6 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

406 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououououTTTTTTTTTTTT rrrrrrrr

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.12

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 525 € 406 € 495€
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06 602 € 461 € 572 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09 616 € 471 € 586 €
29.09 626 € 478 € 596 €
06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11 630 € 481 € 600 €
30.06 657 € 500 € 627 €
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 
25.08 666 € 505 € 636 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers)

Taxele de aeroport (95€/pers), 

Taxa de viză (25 $/pers), 

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Carribean World Resort Soma Bay �����

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, în Golful Soma, la 7 

km distanţă de centrul oraşului Safaga şi de magazine, 20 km 

de Golful Makadi şi la 45 km sud de aeroport.

Facilităţi hotel: În cadrul hotelului oaspeţii vor găsi un 

restaurant principal și 2 restaurante a la carte, 3 baruri, 

piscine, grădini, plajă privată, programe de animaţie şi 

divertisment.

Facilităţi camere: Toate camerele hotelului Carribean World 

Resort Soma Bay poartă amprenta luxului şi opulenţei, cu 

accente orientale. Camerele sunt dotate cu TV, mini bar, 

dulap (contra cost), baie cu uscător de păr, prosoape, articole 

de toaletă gratuite, duş/cadă şi balcon cu vedere la mare sau 

la piscină. 

Sport și agrement: Hotelul oferă o serie de activităţi pentru 

ca fiecare oaspete să aibă parte de o vacanţă de neuitat: 

teren de tenis, biliard, tenis de masă, darts, sală de fitness, SPA 

şi centru Wellness, masaj, cadă cu hidromasaj, baie turcească, 

aqua park, windsurfing, snorkeling, scuba diving, teren de 

joacă pentru copii, club de noapte, mini club.

Puncte forte
�» Plajă privată cu nisip

�» Camere luxoase

�» Parc acvatic cu 4 piscine

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

424 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 550 € 424 € 520 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 
09.06, 16.06, 23.06 638 € 486 € 608 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09 666 € 505 € 636 €
29.09 681 € 516 € 651 €
06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 
10.11 688 € 521 € 658 €

30.06 699 € 528 € 669 €
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08, 25.08 709 € 536 € 679 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers)

Taxele de aeroport (95€/pers), 

Taxa de viză (25 $/pers), 

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Continental Resort �����

Localizare: Hotelul Continental este situat pe malul mării, la 

10 km de centrul staţiunii Hurghada și la 6 km de aeroport.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor 5 

restaurante (dintre care 2 a la carte), 4 baruri, o piscină 

exterioară, 4 săli de conferinţe, cabinet medical, coafor, 

magazine, schimb valutar, internet café (contra cost), shuttle 

bus până în centrul orașului (gratuit).

Facilități camere: Camerele dispun de baie cu duș/cadă, 

uscător de păr, mini bar (contra cost), seif , aer condiţionat, TV, 

telefon, acces la internet (contra cost), balcon/terasă.

Sport și agrement: Hotelul oferă următoarele facilităţi: 

aerobic, volei pe plajă, sală de fitness, darts, programe de 

divertisment, saună, masaj, squash, biliard, canoe, sporturi 

nautice.

Facilități copii: Hotelul dispune de piscină specială pentru 

copii în piscina exterioară, teren de joacă, meniu pentru copii, 

mini club (4-12 ani), animaţie, pătuţ și baby sitter.

Puncte forte
�» 5 resturante și 4 baruri

�» 2 piscine exterioare

�» Multiple facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

449 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououuouuTTTTTTTTTT rrrrrrrrr

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 586 € 449 € 556 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06 688 € 521 € 658 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 
20.10, 27.10, 03.11, 10.11 759 € 570 € 729 €

30.06 779 € 584 € 749 €
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 
25.08 794 € 596 € 764 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 11.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers)

Taxele de aeroport (95€/pers), 

Taxa de viză (25 $/pers), 

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Nubia Aqua ����

Localizare: Hotelul Nubia Aqua se află pe plajă, la o distanţă 

de 11 km de centrul orașului Hurghada și la 18 km de 

Aeroportul Internaţional din Hurghada. 

Facilități hotel: Hotelul dispune de un restaurant principal, 

4 restaurante a la carte (libanez, rusesc, italian, chinezesc), 

grătar, magazine de cadouri și suveniruri, amfiteatru, centru 

Spa, 4 piscine, parc acvatic, jacuzzi, bar la piscină, snack bar, 

internet corner (contra cost), Wi-fi în zonele publice, recepţie 

deschisă non stop, schimb valutar, camera pentru bagaje, 

bancomat, servicii de călcătorie și spălătorie (contra cost), săli 

de conferinţe, salon de înfrumuseţare.

Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu cadă/duș, 

uscător de păr, aer condiţionat, mini bar, telefon, balcon/

terasă, room service (contra cost).

Sport și agrement: Turiștii pot beneficia de următoarele 

facilităţi: volei pe plajă, sală de gimnastică, baie cu aburi, 

saună, masaj, centru Spa și Wellness, tratamente de 

înfrumuseţare (contra cost), biliard, darts, tenis de masă, 

sporturi nautice și divertisment de seară.

Facilități copii: Hotelul oferă pentru cei mici loc de joacă 

special amenajat, piscină separată pentru copii, mini 

discotecă, mini club (4-12 ani) și baby sitter (contra cost).

Puncte forte
�» 4 restaurante a la carte

�» 4 piscine cu parc acvatic

�» Facilităţi pentru copii și relaxare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

400 €
CONFORT

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

EARLY BOOKING Loc în 
DBL Standard cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 514 € 400 € 484 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10, 
13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11

588 € 451 € 558 €

30.06 612 € 468 € 582 €
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 
25.08 616 € 471 € 586 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.    

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christianann TT TTTTooouououououououououTTTTTTTTTT rrrrrrrrr
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Hotel Baron Sahl Hasheesh �����

Localizare: Hotelul Baron Sahl Hasheesh este situat la doar 

18 km de aeroport și la 20 km de oraşul Hurghada. 

Facilităţi hotel: Hotelul dispune de piscină exterioară  cu 

şezlonguri, umbrele şi prosoape (gratuit), o piscină încălzită 

pe timp de iarnă, jacuzzi, piscină pentru copii, salon de 

înfrumuseţare, Wi-fi gratuit în zonele publice, 7 restaurante, 

mai multe baruri, teren de joacă pentru copii, discotecă, 

programe de animaţie.

Facilităţi camere: Toate camerele hotelului Baron Sahl 

Hasheesh sunt spaţioase, elegante şi frumos mobilate. 

Acestea sunt dotate cu balcon/terasă, seif, aer condiţionat, 

mini bar alimentat zilnic, telefon, TV cu canale prin satelit 

și cu canale de muzică, acces la internet, facilităţi pentru 

prepararea ceaiului şi a cafelei.

Sport și agrement: Oaspeţii  hotelului beneficiază  de un 

centru de diving şi snorkeling, teren de tenis, teren de golf, 

tenis de masă, biliard, caiac, ciclism, sală de fitness, aqua park, 

Spa şi centru Wellness, masaj, saună, baie turcească.

Puncte forte
�» Servicii de înaltă calitate

�» Restaurante a la carte

�» Aqua Park

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Premium All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

833 €
DELUXE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Classic Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Classic 
Standard cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 1.034 € 833 € 1.004 €
12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 08.09, 
15.09, 22.09 1.365 € 1.046 € 1.335 €

01.09 1.305 € 1.050 € 1.275 €
05.05 1.312 € 1.056 € 1.282 €
16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08 1.329 € 1.069 € 1.299 €

29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11 1.365 € 1.098 € 1.335 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Desert Rose �����

Localizare: Hotelul este amplasat pe malul mării, la 12 km de 

aeroport și la 16 km de centrul oraşului.

Facilităţi hotel: Desert Rose oferă 1200 m de plajă privată 

cu nisip (cu umbrele, şezlonguri, saltele), 3 piscine exterioare, 

aqua park (cu 6 tobogane), 3 restaurante și 8 baruri, sală de 

conferinţe. 

Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu balcon, aer 

condiţionat, TV, mini bar, seif, telefon, baie cu duş, uscător de 

păr, accesorii pentru baie.

Sport și agrement: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor volei 

pe plajă, sală de fitness, darts, teren de tenis, mini-fotbal, 

saună, masaj, biliard, centru scuba diving.

Facilități copii: Piscină specială pentru copii, 2 tobogane, loc 

de joacă, scaune speciale în restaurant, mini club (4-11 ani), 

baby cot (la cerere), baby sitter (contra cost).

Plaja: Hotelul deţine plajă privata, cu ponton, iar umbrelele, 

șezlongurile, saltelele și prosoapele de plajă sunt gratuite.

Puncte forte
�» Aqua Park cu 6 tobogane

�» Plajă privată întinsă

�» Centru pentru sporturi acvatice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

424 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 535 € 424 € 505 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 
22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 
03.11, 10.11

616 € 485 € 586 €

15.09 622 € 489 € 592 €
16.06 628 € 494 € 598 €
23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09 659 € 517 € 629 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers)

Taxele de aeroport (95€/pers), 

Taxa de viză (25 $/pers), 

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.
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PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 815 € 610 € 785 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 
16.06, 23.06, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 1.008 € 745 € 978 €

30,06 1.100 € 809 € 1.070 €
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08 1.115 € 820 € 1.085 €

29,09 1.136 € 834 € 1.106 €
06.10 1.186 € 870 € 1.156 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.    

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers)

Taxele de aeroport (95€/pers), 

Taxa de viză (25 $/pers), 

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.

Sheraton Soma Bay Resort �����

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Soma Bay, la 50 

km de orașul Hurghada și la 48 km de aeroport.

Facilităţi hotel: Hotelul Sheraton Soma Bay pune la 

dispoziţia turiştilor săi restaurante (à la carte şi bufet), baruri, 

acces imediat la plajă şi zonă de plajă privată, grădină, piscină 

în aer liber, centru Spa și Wellness, sală de fitness, săli de 

conferinţă şi petreceri, magazin de suveniruri și cadouri.

Facilităţi camere: Camerele de la Sheraton Soma Bay Resort 

sunt mobilate modern și sunt dotate cu:TV prin satelit, baie 

proprie cu cadă sau duş, mini bar și telefon. 

Sport și agrement: Acest complex oferă facilităţi pentru 

sporturi nautice, piscină în aer liber, sală de fitness, snorkeling, 

squash, scufundări, bibliotecă, windsurfing, tenis de masă, 

teren de joacă pentru copii, club pentru copii, teren de golf, 

teren de tenis şi divertisment de seară. 

Facilități copii: Hotelul dispune de o piscină special 

amenajată, teren de joacă, meniu pentru copii, mini club (4-

12 ani), baby sitter (contra cost) și pătuţ (la cerere, gratuit).

Plaja: Hotelul deţine plajă proprie cu nisip. Umbrelele, 

șezlongurile, saltelele și prosoapele de plajă sunt gratuite.

Puncte forte
�» Teren de golf

�» Restaurante a la carte

�» Aqua park

�» Multiple facilităţi pentru copii 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

610 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Serenity Makadi Beach �����

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, în golful Makadi Bay, 

la 34 km de Aeroport și 40 km de centrul orașului Hurghada.

Facilități hotel: Hotelul dispune de 8 restaurante, dintre 

care 4 a la carte: oriental, asiatic, indian, pescăresc, 6 baruri, 2 

cafenele (una în care se servește Shisha), 5 piscine exterioare, 

magazine de suveniruri, bancomat, shuttle bus până în 

oraș (contra cost), internet cafe (contra cost), salon de 

înfrumuseţare, Wi-fi gratuit în lobby.

Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie 

proprie cu duș, uscător de păr, mini bar, seif (gratuit), aer 

condiţionat centralizat, TV prin satelit, telefon, balcon/terasă, 

room service (contra cost).

Sport și agrement: Hotelul dispune de: aerobic, polo pe apă, 

darts, volei pe plajă, jacuzzi, sală de fitness, teren de tenis, 

mini golf, mini fotbal, tenis de masă, discotecă (băuturile sunt 

contra cost), program de animaţie și muzică live.

Facilități copii: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor 

următoarele facilităţi: piscină special amenajată, loc de joacă, 

mini club pentru copii (5-8 ani), baby sitter (la cerere, contra 

cost), scaune în restaurant și pătuţ (la cerere, gratuit).

Puncte forte
�» 8 restaurante (4 a la carte)

�» Plajă privată cu recif de corali

�» Camere spaţioase și elegant mobilate

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

483 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 596 € 483 € 566 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 702 € 568 € 672 €

29,09 727 € 588 € 697 €
06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11 737 € 596 € 707 €
30,06 769 € 621 € 739 €
07.07,  14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 
25.08 780 € 630 € 750 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Coral Beach ����

Hilton Hurghada Resort �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 25 km de centrul orașului 

Hurghada și la 17 km de aeroport.

Facilități hotel: 3 restaurante, 2 baruri, 

2 piscine exterioare, coafor, internet 

café, shuttle bus până în oraș (contra 

cost), medic, servicii de spălătorie.

Facilități camere: Baie cu duș/cadă, 

uscător de păr, mini bar (contra cost), 

seif, aer condiţionat, TV satelit, telefon, 

room service (contra cost).

Sport și agrement: Hotelul oferă atât 

facilităţi gratuite, precum: aerobic, volei 

pe plajă, darts, programe de animaţie, 

muzică live, dar și contra cost: masaj, 

tenis de masă, teren de tenis, biliard, 

windsurfing, centru diving și plimbări 

pe cai și cămile.

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, 

în Hurghada, la 10 km de aeroport. 

Facilităţi hotel: 5 restaurante, baruri, 

plajă privată, terasă, piscină, centru 

Spa, snack bar, sală de fitness, salon de 

înfrumuseţare, săli de conferinţă.

Facilităţi camere: Camerele sunt 

dotate cu balcon, seif (gratuit), TV, aer 

condiţionat, baie proprie, Wi-Fi (contra 

cost), telefon şi mini bar (contra cost). 

Sport și agrement: Terenuri de tenis 

şi squash, precum şi un centru fitness, 

2 terenuri de joacă şi un mini club 

pentru copii, aqua park, divertisment 

de seară, sporturi nautice, club de 

noapte/DJ, caiac, windsurfing, tenis de 

masă, billiard, snorkeling, programe de 

divertisment.

Puncte forte
�» 3 resturante și 2 baruri

�» 2 piscine exterioare

�» Multiple facilităţi de relaxare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

381 €
CONFORT

Puncte forte
�» 11 restaurante şi baruri

�» Plajă privată

�» Aproape de centrul oraşului Hurghada

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

500 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 601 € 500 € 571 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 
16.06, 23.06, 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 
20.10, 27.10, 03.11, 10.11

709 € 592 € 679 €

15.09 719 € 601 € 689 €
30.06 770 € 644 € 740 €
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08, 01.09, 08.09" 780 € 653 € 750 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 20% aplicată 
până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 469 € 381 € 439 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 25.08, 01.09 523 € 425 € 493 €

18.08 532 € 432 € 502 €
08.09 541 € 439 € 511 €
30.06 549 € 446 € 519 €
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 15.09, 
22.09, 29.09, 06.10 554 € 449 € 524 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit 

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.    

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Sea World Pickalbatros �����

Hotel White Beach Pickalbatros �����

Localizare: Situat la 15 km de centrul 

staţiunii Hurghada și la 7 km de 

aeroport, în a doua linie de plajă. 

Facilități hotel: 2 restaurante, 4 baruri, 

3 piscine exterioare, coafor, shuttle 

bus până în oraș, 2 săli de conferinţe, 

spălătorie și curăţătorie (contra cost).

Facilități camere: Baie cu duș, uscător 

de păr, mini bar (contra cost), seif 

(contra cost), AC, TV satelit, balcon/

terasă, room service (contra cost).

Sport și agrement: Aerobic, volei pe 

plajă, baschet, fotbal de masă, darts, 

mini fotbal, divertisment, muzică live.

Facilități copii: Secţiune special 

amenajată în piscină, meniu pentru 

copii la restaurant, teren de joacă, mini 

club (4-12 ani) și pătuţ (la cerere).

Localizare: Situat pe malul mării, la 3 

km de aeroport și la 7 km de centrul 

staţiunii Hurghada.

Facilități hotel: 5 restaurante, 7 baruri, 

2 piscine exterioare, spălătorie, coafor.

Facilități camere: Baie cu duș/

cadă, mini bar, seif, aer condiţionat 

centralizat, TV prin satelit, telefon, 

balcon/terasă.

Sport și agrement: Albatros White 

Beach pune la dispoziţia turiștilor: sală 

de fitness, aerobic, volei pe plajă, darts, 

mini golf, tenis de masă, saună, masaj, 

baie cu aburi, baie turcească, jacuzzi și 

centru de diving.

Facilități copii: 4 piscine exterioare cu 

tobogane, loc de joacă, mini cub (4-12 

ani) și pătuţ (la cerere, gratuit).

Puncte forte
�» 2 restaurante și 4 baruri

�» 3 piscine exterioare cu 4 tobogane

�» Multiple facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

414 €
CONFORT

Puncte forte
�» Hotelul a fost deschis în martie 2016

�» 5 restaurante și 7 baruri

�» Multiple facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

529 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 509 € 414 € 479 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 01.09, 08.09, 
15.09, 22.09

581 € 471 € 551 €

28.07 611 € 495€ 581 €
29.09 632 € 512 € 602 €
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 06.10, 13.10, 20.10, 
27.10, 03.11, 10.11 652 € 528 € 622 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 653 € 529 € 623 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 01.09, 08.09, 
15.09, 22.09

782 € 632 € 752 €

28.07 808 € 653 € 778 €
29.09 825 € 667 € 795€
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 06.10, 13.10, 20.10, 
27.10, 03.11, 10.11 843 € 680 € 813 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Steigenberger Aqua Magic �����

Jaz Aquamarine Resort �����

Localizare: Hotelul se află la 5 km de 

centrul staţiunii și la 6 km de aeroport.

Facilități hotel: 5 piscine cu șezlonguri 

și umbrele, un râu lung de 450 m, 

2 piscine pentru adulţi, o piscină 

pe terasa, 3 restaurante principale, 

restaurant pe plajă, restaurant a la carte, 

restaurant chinezesc, 5 baruri, Wi-fi.

Facilități camere: Balcon, baie, 

uscător de păr, mini bar, TV, Wi-fi, aer 

condiţionat, set de ceai/cafea, seif.

Sport și agrement: Teren de golf, 

aerobic, biliard, sală de fitness, tenis de 

masă, volei pe plajă, pistă de jogging, 

discotecă, Spa, baie cu aburi, saună.

Facilități copii: 2 piscine, mini club, 

Teens Club (12-16 ani), Aqua Play Boat, 

Aquapark, baby sitter (contra cost).

Localizare: Hotelul se află la 12 km de 

aeroport și 15 km de centrul orașului 

Hurghada.

Facilităţi hotel: 7 restaurante și 5 

baruri. Piscină, 11 bazine cu tobogane 

cu apă, grădină, plajă privată, aqua 

park, baruri, magazine de suveniruri, 

salon de înfrumuseţare (contra cost).

Facilităţi camere: TV, mini bar (contra 

cost), telefon, seif și aer condiţionat.

Sport și agrement: Volei pe plajă, 

aqua park, cadă cu hidromasaj/jacuzzi, 

masaj, Spa și Wellness, saună, tenis de 

masă, teren de tenis, teren de joacă, 

club de noapte/DJ şi animatori.

Facilități copii: Piscină cu 4 tobogane, 

club pentru copii, mini club, pătuţ, 

scaune în restaurant.

Puncte forte
�» Hotel luxos, deschis în anul 2014

�» Situat de-a lungul Promenadei Al Dau

�» 5 piscine exterioare și Aquapark

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

477 €
DELUXE

Puncte forte
�» 4 restaurante a la carte

�» Aqua park

�» Camere luminoase şi spaţioase

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

526 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 632 € 526 € 602 €
19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06 702 € 586 € 672 €
12.05 723 € 604 € 693 €
05.05 751 € 629 € 721 €
30.06 763 € 638 € 733 €
07.07, 14.07, 21.07, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 773 € 647 € 743 €
28.07 803 € 673 € 773 €
29.09 824 € 690 € 794 €
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 06.10, 13.10, 20.10, 
27.10, 03.11, 10.11 844 € 707 € 814 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

 Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Superior 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Superior cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 606 € 477 € 576 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 30.06, 07.07 716 € 560 € 686 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09 730 € 570 € 700 €
29.09 767 € 598 € 737 €
25.08 758 € 591 € 728 €
14.07 761 € 593 € 731 €
21.07, 28.07, 04.08, 18.08, 06.10, 13.10, 20.10, 
27.10, 03.11, 10.11 794 € 619 € 764 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Ali Baba Palace ����

Hotel Titanic Palace �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 7 km de aeroport și la 15 km 

de centrul orașului Hurghada. 

Facilități hotel: Piscina, 3 restaurante, 

3 baruri, sală de conferinţe, spălătorie, 

internet café (contra cost), shuttle bus 

până în oraș (de 2 ori pe zi, contra cost).

Facilități camere: Baie, uscător de păr, 

mini frigider, seif, AC, TV satelit, balcon, , 

room service (contra cost).

Sport și agrement: Aerobic, volei pe 

plajă, sală de fitness, tenis de masă, 

mini fotbal, mini golf, divertisment. 

Facilități copii: Piscină specială, 

animaţie pentru copii, teren de 

joacă, meniu pentru copii, scaune în 

restaurant, mini club (4-12 ani), jocuri 

video, pătuţ (la cerere, gratuit).

Localizare: Situat pe plajă, la 10 km de 

aeroport și la 17 km de centrul orașului.

Facilități hotel: 6 restaurante, 6 baruri, 

piscină cu tobogane, sală de conferinţe, 

shuttle bus până în oraș (contra cost), 

coafor (contra cost), centru Spa, 

internet (contra cost).

Facilități camere: Baie cu duș, uscător 

de păr, mini bar, seif, AC, TV satelit, 

balcon, room service (contra cost).

Sport și agrement: Aerobic, aqua 

aerobic, polo pe apă, volei pe plajă, sală 

de fitness, tenis de masa, teren de tenis, 

darts, animaţie, discotecă.

Facilități copii: Piscină specială cu 

tobogane (9-12 ani), loc de joacă, Kids 

Club (la Titanic Beach), baby cot și baby 

sitter (la cerere, contra cost).

Puncte forte
�» Deţine una dintre cele mai mari piscine 

în aer liber

�» Aquapark

�» 3 restaurante și 3 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

414 €
CONFORT

Puncte forte
�» 6 restaurante și 6 baruri

�» Aquapark 

�» Numeroase activităţi de recreere

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

475 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 535 € 414 € 505 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 30.06, 07.07, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 616 € 471 € 586 €

29.09 632 € 481 € 602 €
06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11 638 € 486 € 608 €
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 688 € 521 € 658 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 586 € 475 € 556 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 30.06, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 688 € 556 € 658 €

29.09 700 € 566 € 670 €
25.08 674 € 569 € 644 €
11.08, 18.08, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 
10.11 716 € 579 € 686 €

07.07 727 € 588 € 697 €
04.08 752 € 608 € 722 €
14.07, 21.07, 28.07 780 € 630 € 750 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 20% aplicată 
până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 535 € 434 € 505 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06 616 € 499 € 586 €

30.06 665 € 538 € 635 €
07.07, 14.07, 21.07, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 673 € 545 € 643 €
28.07 685 € 555 € 655 €
04.08, 11.08, 18.08, 25.08 702 € 568 € 672 €
29.09 694 € 561 € 664 €
06.10 702 € 568 € 672 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit 

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.    

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

Long Beach Resort ����

Hotel Seagull ����

Localizare: Situat pe malul mării, la 14 

km de aeroport și la 22 km de centrul 

orașului Hurghada.

Facilități hotel: 3 restaurante, 7 baruri, 

7 piscine, sală de conferinţe, spălătorie, 

coafor, internet cafe (contra cost), 

shuttle bus (contra cost).

Facilități camere: Baie, foehn, AC, TV, 

internet (contra cost), mini bar (o sticlă 

cu apă pe zi), seif, balcon/terasă.

Sport și agrement: Sală de fitness, 

aerobic, volei pe plajă, baschet, darts, 

teren de tenis, de masa, squash, mini 

golf, mini fotbal, biliard, sah.

Facilități copii: 2 secţiuni pentru copii 

în piscină, teren de joacă, mini club 

(4-12 ani), baby cot (la cerere, gratuit) și 

baby sitter (la cerere, contra cost).

Localizare: Situat pe plajă, în centrul 

oraşului, la 10 km de aeroport.

Facilităţi hotel: 3 piscine, teren de 

tenis, 8 baruri şi 5 restaurante, 2 săli de 

conferinţe, Wi-Fi, animaţie.

Facilităţi camere: Camerele sunt 

spaţioase şi decorate în nuanţe calde 

de albastru. Acestea au balcon, TV 

satelit, mini bar, aer condiţionat, 

telefon. Baia este dotată cu articole de 

toaletă şi uscător de păr.

Sport şi agrement: Terenuri de tenis, 

teren de squash, volei pe plajă, tenis 

de masă, biliard, aerobic, gimnastică în 

apă, polo, centru de scufundări, club 

de noapte, squash, biliard şi tenis de 

masă, centru de fitness, parc acvatic cu 

piscine și 11 tobogane de apă.

Puncte forte
�» Plajă excelentă, cu nisip la intrarea 

în apă

�» 3 restaurante și 7 baruri

�» 7 piscine exterioare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

434 €
CONFORT

Puncte forte
�» Plajă privată cu nisip

�» Situat în centrul oraşului Hurghada

�» Numeroase facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

414 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 535 € 414 € 505 €
19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06 581 € 446 € 551 €
12.05 601 € 460 € 571 €
05.05 616 € 471 € 586 €
30.06 623 € 476 € 593 €
01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 07.07, 14.07, 21.07 630 € 481 € 600 €
28.07 649 € 494 € 619 €
29.09 651 € 495€ 621 €
06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11 659 € 501 € 629 €
04.08, 11.08, 18.08, 25.08 673 € 510 € 643 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Jaz Aquaviva �����

Hotel Jaz Makadi Saraya �����

Localizare: Hotelul se află în 

centrul staţiunii Makadi, la 4 km de 

plaja Madinat Maka și la 40 km de 

Aeroportul Internaţional.

Facilități hotel: 1 restaurant principal, 

7 restaurante a la carte, 2 baruri, 4 

piscine, shuttle bus până în centrul 

staţiunii (contra cost), coafor.

Facilități camere: Baie cu duș, set 

pentru cafea/ceai, seif, AC, telefon, mini 

bar (contra cost), TV, balcon/terasă și 

room service (contra cost).

Sport și agrement: Aerobic, polo 

pe apă, aqua aerobic, volei pe plajă, 

aquapark. Contra cost: masaj și golf.

Facilități copii: Copiiilor li se oferă 

meniu special în restaurant, loc de 

joacă, piscină, mini club și aquapark.

Localizare: Hotelul se află la 400 m 

de plajă și la 3 km de Parcul Acvatic. 

Aeroportul se află la 35 km, iar centrul 

staţiunii Hurghada la 37 km.

Facilități hotel: 2 restaurante, 6 

restaurante a la carte, 8 baruri, 3 piscine, 

Spa, spălătorie, Wi-fi în lobby.

Facilități camere: Toate camerele sunt 

dotate cu baie cu duș, seif (gratuit), a er 

condiţionat, mini bar (contra cost), TV, 

set pentru ceai / cafea, balcon/terasă și 

room service (contra cost).

Sport și agrement: Polo pe apă, 

aerobic, volei pe plajă sau contra cost: 

saună, baie cu aburi, masaj și sporturi 

nautice: snorkeling, scufundări, canotaj.

Facilități copii: 2 piscine cu tobogane, 

mini club, loc de joacă și pătuţ.

Puncte forte
�» Situat în centrul staţiunii

�» Parc acvatic Makadi Water World

�» Deschis în anul 2015

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

481 €
PREMIER

Puncte forte
�» 6 restaurante a la carte și 8 baruri

�» Situat la 3 km de Parcul Acvatic Makadi 

Water World

�» Camere spaţioase în stil oriental

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

455 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Superior 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Superior cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 580 € 481 € 550 €
12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 
30.06 727 € 577 € 697 €

05.05, 07.07 753 € 596 € 723 €
14.07, 21.07, 28.07, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 757 € 599 € 727 €
04.08 775 € 613 € 745 €
29.09 787 € 622 € 757 €
11.08, 18.08, 25.08, 06.10, 13.10, 27.10, 03.11, 
10.11 799 € 631 € 769 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Superior 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Superior cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 576 € 455 € 546 €
12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 
30.06 667 € 531 € 637 €

05.05, 07.07 703 € 559 € 673 €
14.07, 21.07, 28.07, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 709 € 563 € 679 €
04.08 725 € 575 € 695€
29.09 735 € 582 € 705 €
11.08, 18.08, 25.08, 06.10, 13.10, 27.10, 03.11, 
10.11 745 € 590 € 715 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Cleopatra Luxury Makadi Bay �����

Hotel Premier Le Reve �����

Localizare: Situat între Hurghada şi 

portul Safaga, la 30 km de aeroport.

Facilităţi hotel: 5 baruri, 3 restaurante, 

6 săli de conferinţe, lobby bar, internet 

Wi-fi, 5 piscine, coafor, discotecă cu 

muzică live, magazine. 

Facilităţi camere: Toate camerele sunt 

dotate cu cadă/cabină de duş, balcon 

sau terasă, aer condiţionat, seif (gratuit), 

telefon, TV, uscător de păr, mini-bar, 

room service (contra cost).

Sport și agrement: Hotelul oferă volei 

pe plajă, teren de baschet, mini fotbal, 

sală de fitness, toate acestea fiind 

gratuite, cât și kitesurfing, hidrobiciletă, 

tenis de masă, biliard, discotecă, saună, 

masaj, baie cu aburi, jacuzzi, centru 

diving, windsurfing (contra cost).

Localizare: Hotelul se află în Golful 

Sahl Hasheesh, la scurtă distanţă de 

Acvariul şi Moscheea din Hurghada, 

la 22 km de aeroport şi la 25 km de 

centrul staţiunii Hurghada. 

Facilităţi hotel: 7 restaurante, 3 baruri, 

acces la internet, piscină în aer liber, 

grădină, terasă, zonă de plajă privată, 

piscină interioară și 5 piscine exterioare.

Facilităţi camere: 337 de camere 

Superior Deluxe şi Jacuzzi Deluxe 

dotate cu baie, aer condiţionat, TV, mini 

bar (contra cost) și balcon, seif (gratuit).

Sport şi agrement: 5 piscine, Spa, 

sală de fitness, băi turceşti, cadă cu 

hidromasaj, saună, băi de aburi, jacuzzi, 

talasoterapie, hammam, grădină, terase, 

biliard, tenis de masă, cameră de jocuri.

Puncte forte
�» Plajă privată cu nisip

�» Centru SPA

�» 5 piscine

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

462 €
PREMIER

Puncte forte
�» Servicii de înaltă calitate

�» Camere spaţioase și luxoase

�» 4 piscine

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

628 €
DELUXE

A
D

U
LT O

N
LY

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard GV 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard 
GV cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 840 € 628 € 810 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07 1.044 € 770 € 1.014 €

28.07 1.136 € 834 € 1.106 €
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 
22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 27.10, 03.11, 10.11 1.258 € 920 € 1.228 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 596 € 462 € 556 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06 688 € 538 € 658 €

30.06 724 € 566 € 694 €
07.07, 14.07, 21.07, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 730 € 570 € 700 €
28.07 758 € 591 € 728 €
29.09 776 € 605 € 746 €
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 06.10, 13.10, 20.10, 
27.10, 03.11, 10.11 794 € 619 € 764 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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e g i p t  |  h u r g h a d a

Hotel Tropitel Sahl Hasheesh �����

Hotel Old Palace Sahl Hasheesh �����

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, 

la 22 km de aeroport și la 27 de km de 

centrul vechi al orașului.

Facilităţi hotel: 4 restaurante, Spa & 

Wellness, plajă privată, terasă, snack 

bar, piscină, aqua park, centru pentru 

snorkeling şi scufundări, animatori, 

divertisment, club pentru copii, tenis 

de masă, teren de tenis, spălătorie. 

Facilităţi camere: Camerele sunt 

dotate cu aer condiţionat şi balcon, TV 

LCD satelit, aer condiţionat, baie dotată 

cu articole de toaletă şi uscător de păr. 

Facilități copii: Hotelul ofera piscină, 

loc de joacă, scaune în restaurant, mini 

club (pentru copiii cu vârste între 5-12 

ani), baby sitter (contra cost), pătuţ (la 

cerere).

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 23 km de aeroport și la 30 km 

de centrul staţiunii Hurghada. 

Facilități hotel: 2 restaurante, 5 baruri, 

5 piscine, spălătorie (contra cost), 3 

săli de conferinţe, internet café (contra 

cost), shuttle bus până în oraș.

Facilități camere: Baie, foehn, mini 

bar (contra cost), seif, aer condiţionat 

individual, TV, telefon, balcon/terasă, 

room service (contra cost).

Sport și agrement: Sală de fitness, 

tenis de masă, darts, volei pe plajă, 

divertisment, muzică live. Contra cost: 

saună, masaj, baie cu aburi, jacuzzi.

Facilități copii: O piscină specială 

pentru copii, loc de joacă, mini club (5-

12 ani) și pătuţ (la cerere, gratuit).

Puncte forte
�» Plajă cu nisip şi debarcader privat

�» Restaurante a la carte

�» Facilităţi pentru copii

�» Aqua Park

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

478 €
PREMIER

Puncte forte
�» 2 restaurante și 5 baruri

�» Plajă proprie, în apropierea coralilor

�» 5 piscine exterioare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

485 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Deluxe 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Deluxe cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 626 € 478 € 596 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06 745 € 560 € 715 €

30.06 775 € 582 € 745 €
07.07, 14.07, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 780 € 586 € 750 €
29.09 816 € 610 € 786 €
21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 06.10, 
13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11 830 € 620 € 800 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 637 € 485 € 607 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06 759 € 570 € 729 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 
20.10, 27.10, 03.11, 10.11 780 € 586 € 750 €

30.06 789 € 592 € 759 €
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 
25.08 794 € 596 € 764 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Stella Di Mare Garden Beach �����

Hotel Stella Makadi Bay �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 27 km de aeroport și la 35 km 

de centrul orașului Hurghada. 

Facilități hotel: 3 restaurante, 5 baruri, 

6 piscine cu tobogane, o sală de 

conferinţe, spălătorie (contra cost), Spa, 

discotecă și de animaţie.

Facilități camere: Baie cu duș/cadă, 

uscător de păr, aer condiţionat, telefon, 

TV, mini bar (contra cost), set pentru 

ceai/cafea, seif, balcon/terasă.

Sport și agrement: Aerobic, sală de 

fitness, darts, volei pe plajă, tenis de 

masă, mini fotbal. Contra cost: saună, 

baie turcească, mini golf, teren de tenis, 

jacuzzi, masaj, biliard.

Facilități copii: 2 piscine speciale, loc 

de joacă și mini club.

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

mării, la 41 de km de centrul oraşului 

Hurghada şi 30 km de aeroport.

Facilităţi hotel: 4 restaurante, 5 baruri, 

Spa, plajă privată, snack bar, 3 piscine 

exterioare cu șezlonguri şi umbrele, Wi-

fi (contra cost), discotecă. Pentru copii, 

hotelul dispune de 2 piscine, loc de 

joacă, mini club și pătuţ (la cerere).

Facilităţi camere: TV satelit, mini bar 

(contra-cost), seif, aer condiţionat, 

balcon, internet Wi-Fi (contra cost), fier 

de călcat (la cerere). Baia este dotată cu 

articole de toaletă şi uscător de păr.

Sport și agrement: Gratuit: sală de 

ftiness, aerobic, volei pe plajă, darts. 

Contra cost: saună, jacuzzi, masaj, 

biliard, tenis de masă, minigolf.

Puncte forte
�» Hotelul a fost construit în anul 2011

�» 6 piscine exterioare cu tobogane

�» 3 restaurante și 5 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

435 €
CONFORT

Puncte forte
�» Restaurante a la carte

�» Camere spaţioase şi luminoase

�» Centru SPA & Wellness

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

444 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 525 € 435 € 495€
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 602 € 502 € 572 €

30.06 639 € 532 € 609 €
07.07, 14.07, 21.07 644 € 537 € 614 €
28.07 675 € 564 € 645 €
29.09 684 € 570 € 654 €
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 06.10, 13.10, 20.10, 
27.10, 03.11, 10.11 716 € 598 € 686 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 
GV

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard GV cu 
REDUCERE 15% aplicată 
până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 535 € 444 € 505 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06 616 € 513 € 586 €

30.06 659 € 550 € 629 €
07.07, 14.07, 21.07, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 666 € 556 € 636 €
28.07 696 € 582 € 666 €
29.09 717 € 599 € 687 €
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 06.10 737 € 616 € 707 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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e g i p t  |  h u r g h a d a

Hotel Panorama Bungalows Hurghada ����

Hotel Movie Gate ����

Localizare: Situat pe malul mării, la 12 

km de centrul orașului Hurghada și la 

20 km de aeroport.

Facilităţi hotel: 4 restaurante, 3 

baruri, 3 piscine, o sală de conferinţe, 

coafor, internet café (contra cost), 

discotecă, plajă cu ponton (umbrelele, 

șezlongurile și prosoapele gratuite).

Facilităţi camere: TV satelit, mini bar, 

baie cu articole de toaletă şi uscător de 

păr, seif, set pentru ceai și cafea.

Sport și agrement: Aqua aerobic, 

volei pe plajă, tenis de masă, 

divertisment, darts, saună, baie cu 

aburi, jacuzzi, sală de fitness, biliard, 

squash, canoe, windsurfing, scuba 

diving (contra cost), teren de joacă, 

mini club, animaţie pentru copii.

Localizare: Situat pe malul mării, la 25 

km de aeroport și la 16 km de centrul 

orașului vechi. 

Facilități hotel: 5 piscine cu tobogane, 

7 restaurante, 8 baruri, Wi-fi gratuit în 

lobby, Spa, sală de conferinţe, spălătorie 

(contra cost), coafor (contra cost).

Facilități camere: Camerele dispun 

de baie cu duș/cadă, foehn, mini bar, 

seif (contra cost), aer condiţionat 

centralizat, TV, telefon, balcon/terasă.

Sport și agrement: Aerobic, polo pe 

apă, darts, volei pe plajă, mini fotbal, 

tenis de masă, sală de fitness, mini 

golf, animaţie. Contra cost: saună, 

masaj, baie cu aburi, jacuzzi, teren de 

tenis, biliard, windsurfing, kitesurfing și 

centru diving.

Puncte forte
�» Bucătărie variată cu servicii de calitate

�» 4 restaurante și 3 baruri

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

371 €
CONFORT

Puncte forte
�» Renovat partial în anul 2012

�» 7 restaurante și 8 baruri

�» Mutiple facilităţi de relaxare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

434 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 30% aplicată 
până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 474 € 371 € 444 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06 531 € 411 € 501 €

30.06 555 € 428 € 525 €
07.07, 14.07, 21.07, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 559 € 431 € 529 €
28.07 568 € 437 € 538 €
29.09 574 € 442 € 544 €
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 06.10 581 € 446 € 551 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit 

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.    

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 20% aplicată 
până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 535 € 434 € 505 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06 616 € 499 € 586 €

30.06 628 € 509 € 598 €
07.07, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 630 € 510 € 600 €
29.09 640 € 519 € 610 €
06.10 644 € 522 € 614 €
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 661 € 535 € 631 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit 

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.    

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Amwaj Blue Beach Resort Soma Bay �����

Hotel Sea Star Beau Rivage �����

Localizare: Situat pe plajă, la 51 km de 

centrul orașului Hurghada și la 48 km 

de aeroport. 

Facilități hotel: 3 restaurante, 4 baruri, 

5 piscine, spălătorie, internet café 

(contra cost), divertisment, shuttle bus 

până în centrul staţiunii.

Facilități camere: Duș/cadă, uscător 

de păr, mini bar (contra cost), seif, AC, 

TV satelit, balcon, room service.

Sport și agrement: Gym, aqua-

aerobic, volei pe plajă, darts, tenis 

de masă, sală de fitness. Contra cost: 

saună, masaj, baie cu aburi, teren de 

tenis, centru diving și biliard.

Facilități copii: 2 piscine exterioare, 

mini club (4-12 ani), baby cot, scaune în 

restaurant și pătuţ (la cerere, gratuit).

Localizare: Situat la 2 km de centrul 

orașului și la 10 km de Aeroport.

Facilitați hotel: 4 restaurante, 6 baruri, 

salon de înfrumuseţare, cameră de 

bagaje, discotecă și 2 piscine.

Facilități camere: Camerele includ TV 

satelit, aer condiţionat, mini bar, baie cu 

duș și articole de toaletă gratuite.

Facilități copii: Piscină specială cu 

tobogane, mini club, amfiteatru și 

baby-sitting (contra cost).

Sport și agrement: Centrul Spa 

include o cadă cu hidromasaj, saună şi 

oferă masaje şi tratamente de relaxare. 

Hotelul pune la dispoziţia turiștilor 

activităţi gratuite precum: tenis de 

masă, teren de volei, tenis, polo în apă, 

baschet, darts, aerobic și sală de fitness.

Puncte forte
�» Plajă proprie cu nisip și corali

�» 3 restaurante și 4 baruri

�» 2 piscine pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

378 €
CONFORT

Puncte forte
�» Situat aproape de centrul orașului

�» Resturante cu meniu diversificat

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

396 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 509 € 396 € 479 €
01.09, 08.09, 15.09, 22.09 581 € 446 € 551 €
29,09 606 € 463 € 576 €
30,06 611 € 467 € 581 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 
10.11

616 € 471 € 586 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard 

EARLY BOOKING  Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 484 € 378 € 454 €
30,06 563 € 434 € 533 €
05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 
16.06, 23.06, 07.07, 14.07, 21.07, 01.09, 
08.09, 15.09, 22.09

545 € 435 € 515 €

28,07 572 € 440 € 542 €
29,09 577 € 443 € 547 €
04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 06.10, 13.10, 
20.10, 27.10, 03.11, 10.11 581 € 446 € 551 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09 566 € 435 € 536 €
29.09 577 € 443 € 547 €
06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11 581 € 446 € 551 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Labranda Royal Makadi ����

Hotel Labranda Club Makadi ����

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

mării, în golful Makadi, la 34 km de 

aeroport și 40 km de centrul staţiunii.

Facilități hotel: 3 restaurante, 7 baruri, 

3 piscine, spălătorie, shuttle bus până în 

centrul orașului (contra cost), coafor și 

internet café (contra cost).

Facilități camere: Baie, foehn, aer 

condiţionat, TV, mini bar, seif (gratuit), 

ceainic, balcon și room service.

Sport și agrement: Sală de fitness, 

aerobic, squash, biliard, volei pe plajă, 

darts, mini fotbal, tenis de masă, 

discotecă, baie cu aburi, teren de tenis, 

polo pe apă.

Facilități copii: Piscină, baby cot (la 

cerere, gratuit), mini club, baby sitter (la 

cerere, contra cost) și loc de joacă.

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 35 km de aeroport.

Facilități hotel: 3 restaurante, 4 

restaurante a la carte, 4 baruri, o 

piscină, shuttle bus până în centrul 

orașului (contra cost), coafor.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu baie cu duș/cadă, foehn, seif 

(gratuit), aer condiţionat centralizat, 

telefon, mini bar, TV, balcon/terasă.

Sport și agrement: Aerobic, biliard, 

sală de fitness, aqua aerobic, volei pe 

plajă, darts, tenis de masă, teren de 

tenis. Contra cost: saună, baie cu aburi, 

diving, masaj, plimbare pe cămile.

Facilități copii: Piscină specială, loc 

de joacă, mini club, baby sitter (contra 

cost), scaune și pătuţ (la cerere, gratuit).

Puncte forte
�» Multiple facilităţi de relaxare

�» 3 restaurante și 7 baruri

�» 3 piscine exterioare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

503 €
CONFORT

Puncte forte
�» 4 restaurante a la carte și 4 baruri

�» Multiple facilităţi de relaxare 

�» Plajă minunată cu nisip

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

483 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 20% aplicată 
până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 621 € 503 € 591 €
19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06 702 € 568 € 672 €
12.05 707 € 572 € 677 €
05.05, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10 737 € 596 € 707 €
30.06 769 € 621 € 739 €
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 780 € 630 € 750 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit 

Primul copil 2 - 11.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.    

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard 

EARLY BOOKING Loc 
în DBL Standard cu 
REDUCERE 20% aplicată 
până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

30.04 - 5 nopți 596 € 483 € 566 €
19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06 673 € 545 € 643 €
12.05 677 € 548 € 647 €
05.05, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10 702 € 568 € 672 €
30.06 728 € 589 € 698 €
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 737 € 596 € 707 €

Plecări din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Suceava

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit 

Primul copil 2 - 11.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.    

Prețul nu include: 

Supliment plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava (20 

€/pers), taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), 

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și programele opţionale.
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DE LA 488 €

Sharm El Sheikh
Paradisul scufundătorilor

Mult soare, peisaje uluitoare și distracții nautice pline de adrenalină! Sharm El Sheikh este 

paradisul scufundătorilor, al escapadelor nocturne și al vacanțelor relaxante în familie. 

Mohammed, Sharm El Sheikh este recunoscută internațional ca fiind una dintre cele mai 

frumoase destinații de scufundări din Marea Roșie, Egipt. Motivul? Apa limpede, de cristal, 

corali magnifici, flora acvatică exotică, peștii tropicali și plajele fine, cu care te întâmpină 

la suprafață! O destinație “must go” care te surprinde cu o mulțime de facilități și peisaje 

impresionante!

Cairo (cu avionul)

Zbor dimineața devreme spre 

unul dintre cele mai mari orașe 

ale lumii, veți vedea zona 

Islamică din Cairo (Cetatea Salah 

El Din) și veți vizita Moscheea 

lui Mohamed Ali. Apoi vă veți 

îndrepta spre Muzeul Egiptean 

din Piața Tahrir. O scurtă 

croazieră pe Nil va fi urmată 

de masa de prânz și de vizita 

Platoului Giza cu Piramida lui 

Keops, una dintre cele șapte 

minuni ale lumii antice. 

Muntele lui Moise

Seara se va pleca de la hotel. 

Veți călători prin zona deșertică 

spre Sf Ecaterina, de unde 

veți urca pe Muntele Sinai 

(ascensiunea durează 2-3 

ore), pentru a vă bucura de 

spectaculosul răsărit de soare 

egiptean. După aceea coborâm 

pentru a vizita mănăstirea Sf. 

Ecaterina, ce găzduiește o 

colecţie de icoane și manuscrise. 

Luxor (cu avionul) 

Excursie în vechea capitală a 

Tebei, unde veți avea șansa de 

a vedea celebrele situri istorice 

din Egipt. Se vizitează Valea 

Regilor și mormintele faraonilor, 

o fabrică de alabastru unde veți 

vedea cum egiptenii sculptau 

în această piatră. Urmează o 

plimbare în Templul Reginei 

Hatshepsut și apoi Coloșii lui 

Memnon. 

1001 de nopţi

Începeți seara cu o cină 

orientală, apoi relaxați-vă la un 

spectacol de sunet și lumină, 

care pune în scenă povestea 

faraonilor egipteni. Admirați 

spectacolul cu dansatoare din 

buric și dansuri folclorice. 
��
�
��	��	���
��
Beach party, cluburi exotice, muzică live, dansuri tradiționale... În 

Sharm El Sheikh nu se doarme! În Na’ama Bay se găsesc cele mai 

incendiare cluburi, printre cele mai renumite fiind Space, Little 

Buddha, Monty’s Bar , Pirate’s Bar sau Roof Bar. Iar lista poate 

continua cu Taverna, un pub englezesc vechi, Bar de metrou, Viva 

Bar și multe altele! Atenție însă la alcool! Trebuie să ai peste 18 ani 

pentru a savura berea și peste 21 pentru a ciocni un pahar de vin. 

���
����	������������������
Nu poți părăsi stațiunea fără să fi experimentat sporturile nautice! 

Sharm El Sheikh se mândrește cu cea mai largă gamă de distracție 

acvatică și sporturi extreme! Pe lângă scufundări, snorkeling, 

navigație, windsurfing și kitesurfing, puteți încerca chiar și 

parașutismul... din elicopter. Mai mult, din Sharm El Sheikh puteți 

rezerva excursii și safari în deșertul Sinai din apropiere. Iar dacă 

distracția înseamnă relaxare, vei găsi centre profesionale de welness 

și SPA, unde vei experimenta cele mai nebănuite senzații. Cât despre 

shopping, poate fi considerat un paradis al fashionistelor...
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Hotel Rixos Sharm El Sheikh �����

Localizare: Complexul Rixos Sharm se află  pe malul mării, 

la 22 km de Golful Naama. Aeroportul Internaţional Sharm El 

Sheikh se află la 8 km de hotel.

Facilităţi hotel: Complexul Rixos Sharm oferă oaspeţilor 

săi plajă cu nisip fin, 11 piscine, 9 restaurante a-la-carte și 5 

baruri, 3 tobogane, magazine, schimb valutar, curăţătorie 

și spălătorie (contra cost), shuttle bus spre centrul orașului. 

Internetul Wi-fi este gratuit în zonele publice. La intrarea în 

mare se recomandă pantofi speciali, plaja având un ponton 

de 140 m și corali.

Facilități camere: Toate camerele complexului au balcon 

sau terasă cu vedere la mare, grădină sau piscină. Fiecare 

cameră oferă TV cu ecran plat, mini bar, halat, papuci, 

uscător de păr, dulap, telefon, room service (non stop, 

contra cost). Unele camere includ zonă spaţioasă de 

relaxare.

Sport și agrement: Oaspeţii pot opta pentru o gamă de 

activităţi sportive, cum ar fi tenis, polo, fotbal, darts, aqua 

aerobic și volei pe plajă. Activităţile oferite de complex includ 

darts, biliard și snorkelling. Complexul are și sală modernă de 

sport, cu echipament cardiovascular ultramodern.

Facilități copii: Hotelul dispune de 4 secţiuni pentru copii în 

piscinele pentru copii, mini club, loc de joacă, baby sitting (la 

cerere, contra cost).

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» 9 restaurante a-la-carte și 5 baruri

�» 11 piscine

�» Numeroase facilităţi de sport și 

agrement

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

1070 €
DELUXE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL Superior

OFERTĂ SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 1.100 € 1.070 €

09.06 1.141 € 1.111 €

25.08, 29.09 1.232 € 1.202 €

16.06, 23.06 1.242 € 1.212 €

06.10 1.285 € 1.255 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Rixos Seagate �����

Localizare: Hotelul Rixos Sharm este un hotel luxos, deschis 

recent în anul 2015. Aeroportul Internaţional se află la 9 km 

de complex și la 18 km de centrul comercial Naama Bay.

Facilitați hotel: Complexul oferă o plajă privată şi servicii de 

top. Oaspeţii dispun de 8 piscine, printre care una interioară, 

6 restaurante à la carte și 9 baruri care servesc băuturi 

alcoolice de import. Centrul Spa oferă o gamă largă de 

opţiuni de relaxare, printre care masaje corporale, tratamente 

faciale, baie turcească, baie de aburi, salon de terapie, un 

centru de înfrumuseţare și o zonă Spa destinată doamnelor. 

În întreaga proprietate este disponibil Wi-Fi gratuit.

Facilități camere: Toate camerele au un balcon sau o terasă 

cu vedere la piscină ori la grădină. Fiecare include un TV cu 

ecran plat, seif și un mini bar aprovizionat gratuit în fiecare zi. 

Baia este dotată cu duş, cadă, halat şi papuci.

Sport și agrement: Complexul dispune de un teren de tenis 

și o sală de sport modernă, dotată cu aparate cardiovasculare 

de ultimă generaţie. La proprietate şi în împrejurimi se 

pot desfășura o varietate de activităţi, inclusiv scufundări, 

snorkelling și fotbal pe plajă.

Facilități copii: Hotelul găzduiește un mini club pentru copii, 

camere de joacă spaţioase, restaurant special pentru copii și 

2 piscine pentru copii. Există și un club pentru adolescenţi, 

destinat copiilor cu vârsta peste 13 ani.

Puncte forte
�» Deschis recent, în anul 2015

�» 9 restaurante a-la-carte și 9 baruri

�» Numeroase facilităţi de sport și 

agrement

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» Ultra All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

1147 €
DELUXE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL Superior

OFERTĂ SPECIALĂ 
Locuri limitate

01.09, 08.09, 15.09, 22.09 1.177 € 1.147 €

19.05, 26.05, 02.06 1.207 € 1.177 €

09.06 1.244 € 1.214 €

25.08, 29.09 1.324 € 1.294 €

16.06, 23.06 1.335 € 1.305 €

06.10 1.371 € 1.341 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice și programele opţionale.

ULTRA ALL 
INCLUSIVE
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Baron Palm Resort �����

Baron Resort �����

Localizare: Hotelul este situat în golful 

Nasrani, la 8 km de aeroport.

Facilități hotel: Plajă privată, 2 piscine 

exterioare cu căzi cu hidromasaj, 

căderi de apă și cascade, Wi-fi gratuit, 

6 restaurante, 4 baruri, coafor (contra 

cost), 4 săli de conferinţe, internet cafe 

(contra cost).

Facilități camere: Terasă, TV satelit, set 

pentru ceai/cafea, baie cu cadă/cabină 

de duș, mini bar (contra cost), seif, Wi-fi 

(contra cost).

Sport și agrement: Volei pe plajă, 

fotbal pe plajă, tenis, jogging, darts, 

aerobic, saună, baie cu aburi, pistă de 

ciclism și sporturi acvatice. Seara sunt 

organizate spectacole și programe de 

divertisment și muzică live. 

Localizare: Hotelul se află în golful Ras 

Nasrani, pe malul mării, la 15 km de 

Naama Bay și la 8 km de aeroport.

Facilități hotel: 7 restaurante, 4 

baruri, piscină exterioară, coafor, 3 săli 

de conferinţe, internet Wi-fi (gratuit), 

shuttle bus până în oraș.

Facilități camere: Baie cu duș/cadă, 

uscător de păr, aer condiţionat, balcon/

terasă, TV satelit, telefon, mini bar 

(contra cost), seif (gratuit), internet Wi-fi 

(gratuit), room service (contra cost).

Sport și agrement: Sală de fitness, 

baie cu aburi, jacuzzi, tenis de masă, 

aerobic, darts, baschet, volei pe plajă, 

muzică, discotecă, masaj, centru Spa, 

biliard, sporturi nautice.

Puncte forte
�» Plajă privată de 600 de metri lungime

�» 6 restaurante și 4 baruri

�» 2 piscine cu hidromasaj și cascade

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

616 €
DELUXE

Puncte forte
�» Camere mari și spaţioase

�» Piscină olimpică

�» 7 restaurante a la carte și 4 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

909 €
DELUXE

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Superior Classic

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Superior Classic cu 
REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 09.06 748 € 616 € 718 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09 808 € 664 € 778 €

29,09 825 € 678 € 795 €

16.06, 23.06, 25.08, 06.10 833 € 684 € 803 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Superior 
Classic

EARLY BOOKING Loc în DBL 
Superior Classic cu REDUCERE 
20% aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 09.06 1.114 € 909 € 1.084 €

16.06 1.134 € 925 € 1.104 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09 1.136 € 926 € 1.106 €

29.09 1.171 € 954 € 1.141 €

23.06, 25.08, 06.10, 13.10 1.185 € 966 € 1.155 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit 

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie.    

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.

A
D

U
LT O

N
LY
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Stella Di Mare Resort & Spa �����

Localizare: Hotelul este situat la 4 

km de centrul vechi și la 17 km de 

aeroport. 

Facilitați hotel: 3 restaurante, 5 baruri, 

2 piscine, plajă proprie cu nisip, 2 săli 

de conferinţe, coafor, internet cafe 

(contra cost), Wi-fi în lobby, shuttle bus 

gratuit până în centrul orașului. 

Facilități camere: Camerele oferă 

balcon, TV LCD, baie, uscător de păr, aer 

condiţionat centralizat, internet, mini 

bar (contra cost), seif, room service.

Sport și agrement: Sală de fitness, 

cameră de jocuri, saună, baie cu aburi, 

tenis de masă, darts, volei pe plajă, 

animaţie, masaj, jacuzzi, biliard și diving.

Facilitați pentru copii: Mini club, 

piscină, animaţie, baby sitter.

Puncte forte
�» Centru spa de 600 m2 pătraţi

�» Piscină stil lagună în aer liber

�» 3 restaurante și 5 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

902 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Deluxe

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Deluxe cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 1.064 € 902 € 1.034 €

29.09 1.115 € 946 € 1.085 €

25.08,06.10 1.136 € 963 € 1.106 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice și programele opţionale.

Hotel Jaz Mirabel Beach �����

Localizarea: Hotelul se află la 11 km, 

iar Naama Bay la 25 km.

Facilități hotel: 6 piscine, parc acvatic, 

facilităţi Spa. 5 restaurante, baruri, 4 

piscine cu tobogane, internet contra 

cost, sală de conferinţe și shuttle până 

în centrul orașului (contra cost).

Facilități camere: Camerele au balcon, 

cu duș, uscător de păr, aer condiţionat, 

TV, telefon, mini bar (contra cost), seif și 

acces la internet Wi-fi (contra cost).

Sport și agrement: Saună, baie cu 

aburi, jacuzzi, tenis de masă, aerobic, 

darts, volei pe plajă, programe de 

animaţie și diverse spectacole.

Facilități copii: Copiii au la dispoziţie 

mai multe topogane cu apă, 2 piscine 

și un loc de joacă special amenajat.

Puncte forte
�» 6 piscine impresionante

�» 5 restaurante și 5 baruri

�» Numeroase facilităţi de relaxare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

594 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 09.06 744 € 594 € 714 €

16.06 756 € 603 € 726 €

23.06, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 786 € 626 € 756 €

29.09 817 € 649 € 787 €

25.08, 06.10 829 € 658 € 799 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de intrare la 

obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Regency Plaza �����

Localizare: Hotelul Regency Plaza este amplasat în mijlocul 

unor grădini luxuriante, în Golful Nabq al Peninsulei Sinai. 

Complexul se află la 18 km distanţă de centrul comercial 

Naama Bay și la 6 km de Aeroportul Internaţional Sharm 

El-Sheikh.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor o plajă 

privată, 2 piscine în aer liber, 2 restaurante, 3 baruri, servicii de 

schimb valutar, internet cafe, spălătorie, coafor (contra cost).

Facilități camere: Camerele dispun de set pentru ceai/cafea, 

baie de lux cu finisaje din marmură și balcon sau terasă, mini 

bar, aer condiţionat individual, TV prin satelit, seif (gratuit) 

și telefon. Unele camere oferă vedere panoramică la Marea 

Roşie.

Sport și agrement: Oaspeţii pot beneficia de o varietate de 

sporturi nautice și excursii de tip safari cu ambarcaţiuni ce 

pot fi organizate la centrul de scufundări al hotelului. Hotelul 

dispune și 2 terenuri de tenis, sală de jocuri, sală de fitness, 

biliard, darts, aerobic, discotecă, programe de divertisment, 

saună, baie turcească, jacuzzi, masaj și centru de închiriere 

biciclete.

Facililități copii: Copii pot beneficia de mini club, baby sitter 

(contra cost) și o piscină special amenajata.

Puncte forte
�» Aqua park

�» 2 restaurante și 3 baruri

�» Facilităţi sporturi nautice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

503 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 
01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10 622 € 503 € 592 €

25.08 637 € 514 € 607 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.

EXCLUSIV
Christian Tour
EXCLUSIIIVVVVVVVV
Christiannn TT TTTTooouououououououuuuTTTTTTTTTTT rrrrrrrrr
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Hotel Tropitel Naama Bay �����

Hotel Barcelo Tiran �����

Localizare: Situat în Golful Naama, în 

centrul zonei comerciale din Sharm El 

Sheikh. Aeroportul se află la km.

Facilități hotel: 4 piscine, parc acvatic 

și plajă privată. 8 restaurante, spălătorie 

(contra cost), internet cafe (contra cost).

Facilități camere: Camerele au balcon, 

mini bar (contra cost), TV satelit, seif, 

aer condiţionat, internet Wi-fi și room 

service (contra cost).

Sport și agrement: Divertisment, 

centru de scufundări, şi de sporturi 

acvatice. Hotelul are și un centru Spa și 

Wellness, sală de fitness și programe de 

animaţie și divertisment, seara.

Facilități copii: Piscină separată pentru 

copii, mini club, un teren de joacă și 

baby sitter (la cerere, contra cost).

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

mării, la 15 km de aeroport și la 20 km 

de golful Naama Bay.

Facilități hotel: 5 piscine, internet Wi-Fi 

gratuit, 5 restaurante, internet cafe 

(contra cost). Oaspeţii se pot bucura de 

cocktailuri la unul dintre cele 4 baruri. 

Facilități camere: Camerele au TV şi 

balcon. Baia are duş, uscător de păr şi 

halat de baie. De asemenea, camerele 

dispun de aer condiţionat, seif (contra 

cost), mini bar (contra cost), telefon și 

room service (contra cost).

Sport și agrement: Centru de fitness, 

o baie turcească şi un centru Spa cu 

servicii complete de Wellness.

Facilități copii: Loc de joacă, piscină 

special amenajată și mini club.

Puncte forte
�» Situat în centrul golfului Naama Bay

�» Parc acvatic cu 3 tobogane

�» 8 restaurante cu preparate tradiţionale 

și internaţionale

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

660 €
PREMIER

Puncte forte
�» Plajă cu corali în lungime de 1100 m

�» 5 restaurante și 4 baruri

�» 5 piscine exterioare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

600 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 
23.06, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 708 € 600 € 678 €

29.09 759 € 643 € 729 €

25.08, 06.10 779 € 660 € 749 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard

EARLY BOOKING Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 15% aplicată 
până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06 779 € 660 € 749 €

09.06 789 € 669 € 759 €

16.06, 23.06, 01.09, 08.09, 15.09, 
22.09 815 € 691 € 785 €

29.09 840 € 712 € 810 €

25.08, 06.10, 13.10 850 € 721 € 820 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit 

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95 

€ taxa de aeroport 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Renaissance Golden View Beach �����

Otium Hotel Amphoras �����

Localizare: Hotelul este situat pe malul 

mării, la 4 km de golful Naama Bay și 20 

km de Aeroportul Sharm El Sheikh.

Facilități hotel: 2 restaurante 

principale și 2 a la carte, 5 baruri, 4 

piscine, 3 săli de conferinţe, coafor, 

salon de înfrumuseţare, shuttle bus 

până în centrul orașului (gratuit, de 2 

ori pe zi), internet cafe (contra cost).

Facilități camere: Baie, TV, facilităţi de 

ceai/cafea, mini bar (contra cost), seif, 

fier de călcat, internet (contra cost).

Sport și agrement: Centru de 

scufundări, Spa, sală de fitness, saună, 

biliard, sporturi acvatice (contra cost).

Facilități copii: Teren de joacă, mini 

club, piscină special amenajată și baby 

sitter (contra cost, la cerere).

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, la 18 km de aeroport și la 7 km 

de Naama Center.

Facilități hotel: Restaurant principal, 2 

restaurante a la carte, bar, Plajă privată, 

6 piscine, 2 săli de conferinţe, internet 

cafe (contra cost), cabinet medical.

Facilități camere: Mini bar, telefon, 

baie, aer condiţionat, seif (gratuit), 

balcon și room service (contra cost).

Sport și agrement: Centru Spa 

cu tratamente faciale, masaje și 

împachetări, un centru de fitness, o 

cadă cu hidromasaj interioară, o saună, 

un hamam și o baie de aburi.

Facilități pentru copii: Club pentru 

copii, o piscină special amenajată, teren 

de joacă și baby sitter (contra cost).

Puncte forte
�» Hotel renovat în anul 2011

�» 4 piscine (toate cu secţiuni pentru 

copii)

�» 4 restaurante și 5 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

856 €
DELUXE

Puncte forte
�» Club pentru copii

�» Plajă proprie în apropierea unui recif 

de corali

�» Facilităţi de relaxare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

572 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard

FIRST MINUTE Loc în DBL Standard 
cu REDUCERE 20% aplicată până 
la 30.11

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

02.06, 09.06, 16.06, 23.06 694 € 572 € 664 €

26,05 712 € 587 € 682 €

19.05, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 715 € 589 € 685 €

29.09 745 € 614 € 715 €

06.10 758 € 624 € 728 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL Deluxe GV

OFERTĂ SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09, 
15.09, 22.09 886 € 856 €

29,09 901 € 871 €

25.08, 06.10 908 € 878 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 05.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Charmillion Club Resort �����

Localizare: Complexul este situat pe 

malul mării, în golful Nabq. Aeroportul 

se află la 4 km, iar Naama Bay la 20 km.

Facilități hotel: Restaurant principal 

și 5 restaurante a la carte, mai multe 

baruri, piscină cu umbrele și șezlonguri, 

cafenea, sală de conferinţe, cameră de 

bagaje.

Facilități camere: Camerele sunt 

dotate cu aer condiţionat, mini bar şi 

TV satelit, baie, seif, balcon/terasă, set 

ceai/cafea și room service (contra cost).

Sport și agrement: Centrul Spa, saună, 

baia de aburi/baia turcească, tenis, 

scufundări/snorkelling.

Facilități copii: Copiii beneficiază de o 

piscină specială, mini club, baby sitter 

(la cerere, contra cost).

Puncte forte
�» 5 restaurante a la carte

�» Plajă privată cu recif de corali

�» Multiple facilităţi de relaxare și 

agrement

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

626 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

EARLY BOOKING Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06 786 € 626 € 756 €

30.06 823 € 654 € 793 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09 829 € 658 € 799 €

29.09 839 € 666 € 809 €

25.08, 06.10 843 € 669 € 813 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.

Hotel Charmillion Club Aquapark �����

Localizare: Hotelul este situat în zona 

Nabq, la doar 1 km de plajă. La aeroport 

se ajunge cu mașina în 5 minute.

Facilitați hotel: Hotelul pune la 

dispoziţie un parc acvatic, o zonă 

amenajată cu piscină, care include o 

piscină pentru adulţi și o piscină pentru 

copii, 3 restaurante și 3 baruri. 

Facilități camere: Fiecare cameră are 

baie privată, TV cu ecran plat, mini bar, 

telefon și aer condiţionat.

Sport și agrement: Pentru agrement 

hotelul pune la dispoziţie un centru 

Spa și un centru Wellness cu o cadă cu 

hidromasaj și jacuzzi.

Facilități copii: Copiii se pot bucura 

de un parc acvatic și de o zonă special 

amenajată pentru ei.

Puncte forte
�» Aquaparc

�» 3 restaurante și 3 baruri 

�» Transfer gratuit cu autobuzul spre 

Golful Naama

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

605 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

EARLY BOOKING Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06 758 € 605 € 728 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09 815 € 648 € 785 €

29.09 835 € 663 € 805 €

25.08, 06.10 843 € 669 € 813 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 13.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.
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Hotel Hilton Sharm Waterfalls �����

Localizare: Hotelul se află pe malul 

mării, în regiunea Hadaba, 22 km de 

aeroport.

Facilitați hotel: 7 piscine, sală de 

conferinţe, internet cafe (contra cost), 

shuttle bus până în oraș, centru de 

scufundări, plajă privată, animaţie, sală 

de gimnastică, 5 restaurante și 4 baruri.

Facilitați camere: Balcon, cu aer 

condiţionat, mini bar (contra cost), safe, 

TV, baie, set pentru cafea/ceai, seif.

Sport și agrement: Saună, baie  cu 

aburi, sală  de fitness, jacuzzi, aerobic, 

tenis de masă, volei pe plajă, muzică 

live și programe de divertisment.

Facilități copii: 2 piscine pentru copii, 

un teren de joacă, mini club (4-12 ani), 

baby sitter și pătuţ (contra cost).

Puncte forte
�» 7 piscine exterioare

�» 5 restaurante și 4 baruri

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

577 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL 
Standard

EARLY BOOKING 
Loc în DBL Standard cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 744 € 577 € 714 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09 758 € 587 € 728 €

29.09 798 € 615 € 768 €

25.08, 06.10 815 € 626 € 785 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 06.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.

Hotel Parrotel Beach (ex Radisson Blu) �����

Localizare: Hotelul se află la 8 km de 

aeroport și Piaţa Soho și la 17 km de 

golful Naama. 

Facilități hotel: Plajă privată, 3 piscine 

exterioare, 4 restaurante, 5 baruri, 

divertisment și sporturi acvatice. 

Complexul are centru Spa, sauna, cadă 

cu hidromasaj și masaje. 

Facilități camere: Baie, halat și papuci, 

TV satelit, balcon, aer condiţionat, mini 

bar, seif, set pentru ceai/cafea, room 

service (contra cost).

Sport și agrement: Sala de fitness, 3 

terenuri de tenis, diving, centru Spa și 3 

saune și băi cu abur.

Facilităţi copii: Complexul are Clubul 

Abracadabra pentru copii, cu personal 

de supraveghere.

Puncte forte
�» 3 piscine

�» Teren de volei

�» 4 restaurante și 5 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi 

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada 

sejuruluiv

de la

568 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD Loc 
în DBL Standard

EARLY BOOKING Loc în DBL 
Standard cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.01

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate

19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06 708 € 568 € 678 €

01.09, 08.09, 15.09, 22.09 744 € 594 € 714 €

29.09 794 € 633 € 764 €

18.08, 25.08, 06.10 815 € 648 € 785 €

Plecare din București

Reduceri și suplimente: 

Primul copil 0 - 1.99 ani gratuit

Primul copil 2 - 12.99 plătește 195 € transportul + 95€ 

taxa de aeroport

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL le puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95€/pers), taxa de viză (25 $/pers), asigurarea 

medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice și programele opţionale.
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DE LA 337 €

Tunisia
Tunisia este destinația ideală de vacanță pentru iubitorii de cultură arabă și peisaje 

mediteraneene. Aici descoperim o societate conservatoare, dar prietenoasă, oameni calzi 

și primitori, istorie antică de excepție și mult farmec exotic.
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Hotel Magic Holiday Village Manar �����

Localizare: Magic Holiday Village Manar este situat pe malul 

mării Mediterane, în staţiunea Yasmin Hammamet, la 6 km de 

centru și la 63 de km de aeroport.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor 4 

restaurante, 4 baruri, waterpark, zonă de plajă privată cu bar, 

o piscină interioară și 2 exterioare cu șezlonguri și umbrele 

pentru soare, piscină de mică adâncime destinată exclusiv 

minorilor, acces gratuit la internet și un centru spa. 

Facilități camere: Toate camerele hotelului sunt spaţioase 

și elegante, dotate cu aer condiţionat, tv, acces la internet, 

minibar, telefon fix, baie cu cadă sau cabină de duș, articole 

de toaletă gratuite, prosoape și uscător de păr. 

Sport și agrement: Hotelul dispune de facilităţi gratuite 

precum: teren de tenis, teren de volei pe plajă, teren de 

fotbal, spectacole de entertainement, sală de fitness, precum 

și facilităţi contra cost: saună, masaj, baie cu aburi, jacuzzi, 

sporturi nautice.

Facilități copii: Pentru cei mici complexul pune la dispoziţie 

un mini club, unde se pot delecta cu diverse activităţi 

amuzante și jocuri, servicii de babysitting și spectacole 

de divertisment, iar pentru adolescenţi un teren special 

amenajat de joacă și un waterpark. 

Puncte forte
�» 3 restaurante și 4 baruri

�» Plajă privată cu șezlonguri

�» Wi-fi gratuit în zonele publice și în 

camere

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

430 €
PREMIER

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri 
limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 555 € 430 € 442 € 468 € 505 €

29, 05 579 € 447 € 461 € 488 € 529 €

25, 09 587 € 452 € 466 € 495 € 537 €

05.06, 12.06, 19.06, 04.09, 11.09, 
18.09

610 € 469 € 484 € 515 € 560 €

26, 06 675 € 514 € 533 € 570 € 625 €

28, 08 740 € 560 € 582 € 625 € 690 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 
07.08, 14.08, 21.08

838 € 628 € 654 € 708 € 788 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj și Arad: 20 euro/persoana, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de 

statiune, taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Magic Life Africana �����

Localizare: Magic Life Africana este amplasat pe malul mării 

Mediterane, în staţiunea Yasmin Hammamet, la 13 km de 

centru și la 40 de km de aeroport. 

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţie următoarele 

facilităţi: zona de plajă privată, o piscină interioară și 5 

exterioare cu șezlonguri și umbrele pentru soare. De 

asemenea, hotelul deţine, un centru wellness, 3 restaurante, 

4 baruri, magazine, un club de noapte (băuturile sunt contra 

cost), acces gratuit la internet. 

Facilități camere: Camerele hotelului vor fi renovate 

în stil mediteranean la sfârșitul anului 2018, spaţioase și 

ultramoderne, sunt prevăzute cu aer condiţionat, tv, acces la 

internet, minibar, telefon fix, baie cu cadă, articole de toaletă 

gratuite, prosoape și uscător de păr. 

Sport și agrement: Hotelul dispune de facilităţi gratuite 

precum: waterpark, cinema in aer liber, teren de tenis, 

teren de volei pe plajă, teren de fotbal, spectacole de 

entertainement, sală de fitness.

Facilități copii: Hotelul Magic Life Africana este perfect 

pentru familii, cei mici putând beneficia de o mulţime de 

facilităţi create exclusiv pentru aceștia, printre care 2 piscine 

de mică adâncime, loc de joacă, servicii de babysitting și un 

miniclub unde se pot bucura de diverse jocuri și activităţi 

distractive.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Camere recent renovate 

�» Ideal pentru familiile cu copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

430 €
PREMIER

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
30% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 31.03

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
15% aplicată până 
la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 527 € 430 € 443 € 468 € 477 €

29, 05 558 € 452 € 466 € 494 € 508 €

05.06, 12.06, 19.06 598 € 480 € 496 € 527 € 548 €

25, 09 643 € 511 € 529 € 566 € 593 €

26.06, 04.09, 11.09, 18.09 663 € 524 € 545 € 583 € 613 €

28, 08 773 € 602 € 627 € 677 € 723 €

03.07, 10.07 825 € 639 € 666 € 721 € 775 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08

857 € 662 € 690 € 748 € 807 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj și Arad: 20 euro/persoana, asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de statiune, 

taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE
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Magic Venus Beach Aquasplash �����

Localizare: Magic Venus Beach Aquasplash este amplasat pe 

plajă, în staţiunea Hammamet, la 7 km de centru și la 48 de 

km de aeroport. 

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţie următoarele 

facilităţi: aquapark cu 16 topogane, zonă de plajă privată, o 

piscină interioară și una exterioară cu șezlonguri și umbrele 

pentru soare şi zonă exclusiv pentru adulţi cu piscină. De 

asemenea, hotelul deţine, un centru spa, 3 restaurante, o 

cafenea, acces gratuit la internet. 

Facilități camere: Toate camerele hotelului sunt frumos 

decorate, dispun de balcon și aer condiţionat, tv, acces la 

internet, minibar, telefon fix, baie cu cadă, articole de toaletă 

gratuite, prosoape și uscător de păr. 

Sport și agrement: Hotelul dispune de facilităţi gratuite 

precum: bowling, teren de tenis, teren de volei pe plajă, teren 

de fotbal, spectacole de entertainement, cursuri de dansuri, 

sală de fitness.

Facilități copii: Hotelul este perfect pentru familii cu copii, 

cei mici putând beneficia de o mulţime de facilităţi create 

exclusiv pentru aceștia, printre care un waterpark, o piscină 

de mică adâncime, servicii de babysitting și un miniclub 

unde se pot bucura de diverse jocuri și activităţi distractive.

Puncte forte
�» Zonă exclusiv pentru adulţi

�» Aqua park cu 16 topogane

�» Numeroase facilităţi de sport și 

agrement

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

364 €
CONFORT 

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj și Arad: 20 euro/persoana, asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de statiune, 

taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
30% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 31.03

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
15% aplicată până 
la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri 
limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 461 € 364 € 372 € 388 € 411 €

29, 05 478 € 376 € 384 € 402 € 428 €

25, 09 484 € 380 € 389 € 407 € 434 €

05.06, 12.06, 19.06, 18.09 500 € 392 € 402 € 421 € 450 €

11, 09 527 € 411 € 422 € 444 € 477 €

26.06, 28.08, 04.09 534 € 415 € 427 € 450 € 484 €

03.07, 10.07 618 € 474 € 490 € 521 € 568 €

21, 08 626 € 480 € 496 € 529 € 576 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 642 € 491 € 508 € 541 € 592 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

ALL 
INCLUSIVE



264

t u n i s i a 

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în DBL  cu 
REDUCERE 30% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% aplicată până 
la 30.04

OFERTA 
SPECIALA Locuri 
limitate

01.05,08.05,15.05,22.05. 685 € 518 € 555 € 635 €

29.05. 745 € 559 € 602 € 695 €

05.06,12.06,19.06,02.10. 788 € 589 € 638 € 728 €

26.06. 793 € 593 € 641 € 743 €

25.09. 802 € 599 € 648 € 752 €

03.07,04.09,11.09,18.09 805 € 601 € 650 € 755 €

28.08. 857 € 728 € 696 € 807 €

10.07. 886 € 836 € 711 € 836 €

17.07,24.07,31.07,07.08,14.08,21.08 906 €  - 701 € 856 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL  cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05, 02.10 622 € 474 € 505 € 537 € 572 €

29.05. 640 € 487 € 520 € 553 € 590 €

25.09. 649 € 493 € 527 € 561 € 599 €

05.06, 12.06, 19.06, 04.09, 11.09, 
18.09

654 € 496 € 531 € 565 € 604 €

26.06. 667 € 505 € 541 € 577 € 617 €

03.07. 701 € 529 € 568 € 607 € 651 €

10.07. 709 € 534 € 575 € 615 € 659 €

28.08. 712 € 537 € 577 € 617 € 662 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08

757 € 568 € 612 € 657 € 707 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

Hotel LTI Bellevue Park �����

Hotel Sentido Phenicia �����

Localizare: Hotelul este situat într-o zonă frumoasă din 

Portul El Kantaoui la 11 km de Sousse, la 22 km de Aeroport. 

Facilități hotel: Piscină interior, 2 piscine şi plajă privată cu 

şezlonguri şi umbrele pentru plajă, terasă, camera de bagaje, 

recepţie, gradină, discotecă, centru spa. 

Facilități camere: Camerele sunt dotate cu balcon, TV satelit, 

baie cu dus sau cada, uscator de par, articole de toaleta 

gratuite, Wi-Fi gratuit, aer condiţionat, telefon, prosoape și 

articole de toaletă gratuite

Sport și agrement: Divertisment, animatori, discoteca, 

tenis de masă, billiard, camera de jocuri, cursuri de echitaţie, 

bowling, darts, tenis de masă, facilităţi de sporturi nautice. 

Facilități copii: Piscină de mica adâncime, servicii de 

babysitting și un miniclub.

Localizare: Sentido Phenicia este pe plajă, în Hammamet, la 

13 km de centru și la 30 km de Aeroport.

Facilități hotel: 4 restaurante, 5 baruri, o cafenea, barbeque, 

centru spa. De asemenea hotelul ofera piscină interioară 

și exterioară, plajă privată cu șezlonguri și umbrele pentru 

soare, dar și Wi-Fi gratuit în întregul hotel.

Facilități camere: Camerele dispun de balcon, aer 

condiţionat, tv, internet, minibar, baie cu cadă sau duș, 

articole de toaletă gratuite, prosoape și uscător de păr.

Sport și agrement: 2 terenuri de golf, teren de tenis, tenis de 

masă, teren de volei pe plajă, mini golf, cursuri de echitaţie, 

discotecă, spectacole, sală de fitness,  sporturi nautice.

Puncte forte
�» Wi-Fi gratuit în tot hotelul

�» Spa și centru de wellness

�» Centru spa

�» Programe de divertisment

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

518 €
PREMIER

Puncte forte
�» Servicii de lux

�» Centru spa

�» Activităţi pentru copii 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada 

sejuruluit

de la

474 €
PREMIER

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Delfino Beach ����

Hotel Iberostar Averroes ����

Localizare: Delfino Beach este situat în partea de nord a 

staţiunii Hammamet, pe malul Mării în mijlocul unei grădinii.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor 

următoarele facilităţi: zona de plajă privată, piscine exterioare 

cu șezlonguri și umbrele pentru soare. De asemenea, hotelul 

deţine, un centru spa cu sauna, hammam, un restaurant, 2 

baruri şi acces gratuit la internet. 

Facilități camere: Camerele au balcon și dispun de aer 

condiţionat, tv, acces la internet, minibar, telefon fix, seif, baie, 

articole de toaletă gratuite, prosoape și uscător de păr.

Sport și agrement: teren de fotbal, teren de tenis, animaţie, 

sală de fitness, aerobic, basket, tenis de masă. 

Facilități copii: un mini club pentru copii unde se pot 

bucura de diverse jocuri și activităţi distractive.

Localizare: Iberostar Averroes este amplasat pe malul mării, 

în staţiunea Yasmin Hammamet, la 40 de km de aeroport. 

Facilități hotel: Hotelul ofera plajă privată, o piscină 

interioară și una exterioară, pool bar și jacuzzi. De asemenea, 

hotelul deţine, un centru spa cu hammam, 2 restaurante, 3 

baruri și acces gratuit la internet. 

Facilități camere: Balcon, aer condiţionat, tv, acces la 

internet, minibar, baie cu cadă sau duș, articole de toaletă 

gratuite, prosoape și uscător de păr. 

Sport și agrement: 2 terenuri de golf, teren de tenis, teren 

de fotbal, spectacole de entertainement, sală de fitness dar și 

facilităţi pentru sporturi nautice și de plajă. 

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Centru spa și fitness

�» Mini club pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter 

�» Transfer aeroport–hotel–aeroport 

�» Cazare 7 nopţi

�» All Inclusive 

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

474 €
CONFORT

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Centru spa și fitness

�» 2 restaurante și 3 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

484 €
CONFORT

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

1.05, 08.05, 15.05, 22.05, 02.10 622 € 474 € 505 € 537 € 572 €

29.05, 640 € 487 € 520 € 553 € 590 €

25.09, 649 € 493 € 527 € 561 € 599 €

05.06, 12.06, 19.06, 04.09, 11.09, 
18.09, 

654 € 496 € 531 € 565 € 604 €

26.06, 667 € 505 € 541 € 577 € 617 €

03.07, 701 € 529 € 568 € 607 € 651 €

10.07, 709 € 534 € 575 € 615 € 659 €

28.08, 712 € 537 € 577 € 617 € 662 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08

757 € 566 € 612 € 657 € 707 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 626 € 484 € 528 € 544 € 576 €

29, 05 680 € 527 € 574 € 592 € 630 €

25, 09 693 € 538 € 585 € 604 € 643 €

18, 09 704 € 547 € 594 € 615 € 654 €

5, 06 720 € 559 € 608 € 629 € 670 €

12.06, 11.09 744 € 578 € 628 € 649 € 694 €

19.06, 26.06, 03.07 751 € 584 € 635 € 657 € 701 €

28.08, 04.09 759 € 590 € 641 € 664 € 709 €

10, 07 791 € 616 € 668 € 692 € 741 €

17, 07 806 € 628 € 681 € 706 € 756 €

21, 08 860 € 671 € 727 € 755 € 810 €

24, 07 873 € 682 € 738 € 767 € 823 €

31.07, 07.08, 14.08 900 € 704 € 761 € 791 € 850 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE
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Le President Aqua Park&Spa Resort ����

Hotel Samira Club Spa&Aquapark ����

Localizare: Hotelul este situat în Yasmin Hammamet, la 200 

m de plaja privată. La 150 m se află parcul Aquatique Flipper.

Facilități hotel: plajă privată, șezlonguri și umbrele de 

plajă, discotecă, restaurant, bar, sală de conferinţe, piscină, 

aquapark, masaj.

Facilități camere: Toate camerele hotelului sunt spaţioase 

și elegante, dotate cu baie proprie cu duș, articole de toaletă 

gratuite, aer condiţionat, balcon sau terasă, seif, TV, telefon, 

vedere la grădină sau piscină, mochetă. 

Sport și agrement: aqua park, basketball, biliard, minifotbal, 

minigolf, tenis de masă, tenis, volei de plajă, sporturi pe apă.

Facilități copii: meniuri pentru copii, o piscină de mică 

adâncime, un mini club cu diverse activităţi amuzante și 

jocuri, servicii de babysitting.

Localizare: Situat pe plajă, la 60 km de Aeroportul 

Internaţional Tunis-Carthage.

Facilități hotel: piscină, cafenea, salon de frumuseţe, bar, 

club, restaurant, parcare, aer condiţionat, masaj, terasă, 

saună, bar la piscină, șezlonguri și umbrele de plajă, recepţie, 

spălătorie, masaj, baie de aburi.

Facilități camere: bucătărie, baie, aer condiţionat, seif, 

minibar, TV și Wi-Fi gratuit. 

Sport și agrement: Pentru timpul liber, oaspeţii au la 

dispoziţie: aqua park, piscină, banana boat, water ski, jet ski, 

scufundări, canoe, tenis de masă, aerobic, sala de fitness, 

echitaţie, ciclism, tir cu arcul, volei pe plajă, biliard, mini golf, 

tenis.

Facilități copii: Cei mici au la dispoziţie: club pentru copii, 

animatori, loc de joacă pentru copii, cameră de jocuri, scaun 

înalt pentru masa copiiilor, piscină pentru copii.

Puncte forte
�» Camere spaţioase și elegante

�» Aqua park și mini club

�» Numeroase facilităţi de sport și 

agrement

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

359 €
CONFORT

Puncte forte
�» Facilităţi pentru practicarea sporturilor 

pe apă

�» Centru spa și fitness

�» Aqua park pentru copii și adulţi

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

343 €
CONFORT

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 453 € 359 € 366 € 382 € 403 €

29, 05 480 € 377 € 387 € 404 € 430 €

25, 09 497 € 389 € 399 € 419 € 447 €

05.06, 12.06, 19.06, 18.09 500 € 392 € 402 € 421 € 450 €

28.08, 04.09, 11.09 508 € 397 € 407 € 428 € 458 €

26, 06 523 € 407 € 419 € 440 € 473 €

03.07, 10.07 579 € 447 € 461 € 488 € 529 €

21, 08 596 € 458 € 473 € 502 € 546 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 610 € 469 € 484 € 515 € 560 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în DBL 
cu REDUCERE 25% aplicată 
până la 31.12.2018

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05, 29.05 422 € 343 € 349 € 372 €

25, 09 429 € 348 € 354 € 379 €

5.06, 12.06, 19.06, 18.09 438 € 355 € 361 € 388 €

26.06, 11.09 456 € 368 € 375 € 406 €

28.08, 04.09 461 € 372 € 380 € 411 €

03.07, 10.07 505 € 405 € 415 € 455 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 532 € 425 € 436 € 482 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad
Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Iberostar Diar El Andalous �����

Hotel Iberostar Kantaoui Bay �����

Localizare: Hotelul este situat pe plajă în staţiunea Sousse, la 

12 km de centrul orasului și la 29 de km de aeroport. 

Facilități hotel: Plajă privată, piscină interioară și 2 piscine 

exterioare cu sezlonguri, umbrele, paturi cu baldachin și 

jacuzzi, spa, sala de fitness, teren de tenis, internet wifi, 

minigolf, biliard, 4 restaurante, 5 baruri și spectacole de 

entertainement. 

Facilități camere: balcon, tv, aer condiţionat, articole de 

toaletă gratuite, baie cu duș, prosoape și uscător de păr.

Sport și agrement: 2 terenuri de golf, teren de tenis, volei pe 

plajă, teren de fotbal, entertainement, sală de fitness. 

Facilități copii: Hotelul pune la dispoziţia celor mici o piscină 

de mica adâncime, servicii de babysitting și un miniclub 

unde aceștia pot avea diverse activităţi educative şi jocuri. 

Localizare: Iberostar Averroes este amplasat pe malul mării, 

în Yasmin Hammamet, la 40 de km de aeroport. 

Facilități hotel: plajă privată, o piscină interioară și 3 

exterioare, pool bar și jacuzzi, centru spa cu hammam, 3 

restaurante, 3 baruri și acces gratuit la internet. 

Facilități camere: Camerele hotelului dispun de balcon sau 

terasă, acestea sunt prevăzute cu aer condiţionat, tv, acces la 

internet, minibar, telefon fix, baie cu cadă sau duș, articole de 

toaletă gratuite, prosoape și uscător de păr.

Sport și agrement: Hotelul dispune de facilităţi gratuite 

precum: 2 terenuri de golf, teren de tenis, teren de volei pe 

plajă, teren de fotbal, spectacole de entertainement, sală de 

fitness dar și facilităţi pentru sporturi nautice și de plajă. 

Facilități copii: Hotelul pune la dispoziţia celor mici o 

piscină de mica adâncime, diverse workshopuri educative şi 

spectacole de divertisment.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Centru spa și fitness

�» Numeroase facilităţi pentru sporturile 

nautice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

537 €
PREMIER

Puncte forte
�» Piscină interioară cu apă sărata

�» Centru spa și fitness

�» Servicii de lux

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

550 €
PREMIER

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 657 € 537 € 555 € 572 € 607 €
29, 05 720 € 587 € 608 € 629 € 670 €
25, 09 724 € 590 € 612 € 632 € 674 €
18, 09 736 € 599 € 621 € 643 € 686 €
5, 06 767 € 625 € 648 € 671 € 717 €
12, 06 785 € 639 € 663 € 687 € 735 €
11, 09 786 € 640 € 664 € 688 € 736 €
19.06, 26.09, 03.07 798 € 650 € 674 € 699 € 748 €
28.08, 04.09 806 € 656 € 767 € 706 € 756 €
10, 07 832 € 675 € 703 € 729 € 782 €
17, 07 845 € 687 € 715 € 742 € 795 €
21, 08 907 € 737 € 787 € 797 € 857 €
24, 07 918 € 746 € 776 € 807 € 868 €
31.07, 07.08, 14.08 947 € 769 € 801 € 834 € 897 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 673 € 550 € 568 € 587 € 623 €
29.05, 25.09 740 € 603 € 625 € 647 € 690 €
18, 09 751 € 612 € 635 € 657 € 701 €
5, 06 791 € 644 € 668 € 692 € 741 €
11, 09 802 € 653 € 677 € 702 € 752 €
12, 06 808 € 658 € 683 € 708 € 758 €
19.06, 26.06, 03.07, 28.08, 04.09 822 € 669 € 695 € 720 € 772 €
10, 07 850 € 691 € 718 € 746 € 800 €
17, 07 861 € 700 € 728 € 756 € 811 €
21, 08 934 € 758 € 790 € 821 € 884 €
24, 07 945 € 767 € 799 € 831 € 895 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE



268

t u n i s i a 

Hotel Jaz Tour Khalef �����

Movenpick Marine & Spa Sousse �����

Localizare: Jaz Tour Khalef este situat în Sousse pe plajă.

Facilități hotel: plajă privată cu șezlonguri și umbrele, 

piscină, grădină, spa, piscină interioară, baie turcească, 

jacuzzi, sală de fitness, restaurant, Wi-Fi gratuit, facilităţi 

pentru persoane cu mobilitate redusă, închirieri auto.

Facilități camere: baie cu duș sau cadă, minibar, seif, TV, 

telefon, aer condiţionat, Wi-Fi gratuit, uscător de păr, balcon, 

articole de toaletă gratuite, încălzire, dressing, pardoseală de 

gresie sau marmură, prosoape.

Sport și agrement: 2 terenuri de golf, teren de tenis, volei pe 

plajă, teren de fotbal, spectacole de entertainement, sală de 

fitness dar și facilităţi pentru sporturi nautice și de plajă. 

Facilități copii: teren de joacă, babysitting, club unde aceștia 

pot beneficia de diverse jocuri și activităţi educative.

Localizare: Situat în Sousse, complexul este amplasat de-a 

lungul unei plaje stralucitoare.

Facilități hotel: centru spa cu piscină interioara, jacuzzi şi 

piscină exterioară. 3 restaurante și 4 baruri, plajă privată cu 

șezlonguri și umbrele, Wi-Fi gratuit. Contra cost: saună, masaj.

Facilități camere: balcon sau terasă, acestea sunt prevăzute 

cu minibar, seif, TV, telefon, aer condiţionat, Wi-Fi gratuit, 

uscător de păr, balcon, articole de toaletă gratuite, încălzire, 

dressing, pardoseală de gresie sau marmură.

Sport și agrement: Hotelul dispune de facilităţi gratuite 

precum: fitness şi aerobic, aqua gym, saună, cursuri de dans şi 

yoga dar și facilităţi pentru sporturi nautice şi de plajă.

Facilități copii: Hotelul pune la dispoziţia celor mici o 

piscină de mica adâncime, babysitting, mini club unde pot 

participa la diverse workshopuri educative şi spectacole de 

divertisment.

Puncte forte
�» Camere ultramoderne

�» Mini club pentru copii

�» Wi-Fi gratuit în întregul hotel

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

568 €
PREMIER

Puncte forte
�» Camere elegante şi spaţioase

�» Centru spa cu piscină interioară cu apă 

sărata și jacuzzi

�» Restaurant luxos cu preparate 

internaţionale şi locale 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

531 €
PREMIER

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în DBL cu 
REDUCERE 30% aplicată până la 31.03

FIRST MINUTE Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% aplicată până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 751 € 568 € 590 € 701 €

29, 05 792 € 596 € 620 € 742 €

05.06, 12.06, 19.06 845 € 634 € 660 € 795 €

25, 09 866 € 648 € 676 € 816 €

26, 06 933 € 695 € 726 € 883 €

03.07, 10.07, 17.07 947 € 705 € 737 € 897 €

04.09, 11.09, 18.09 963 € 716 € 748 € 913 €

28, 08 970 € 720 € 753 € 920 €

24, 07 1.001 € 742 € 777 € 951 €

31.07, 07.08, 14.08, 21.08 1.010 € 748 € 784 € 960 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% aplicată până la 31.01

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05 673 € 531 € 623 €

25, 09 700 € 551 € 650 €

15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 18.09 704 € 555 € 654 €

12, 06 731 € 575 € 681 €

11, 09 749 € 588 € 699 €

19.06, 28.08, 04.09 767 € 602 € 717 €

26, 06 794 € 622 € 744 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07 861 € 672 € 811 €

21, 08 868 € 677 € 818 €

31, 07 881 € 687 € 831 €

07.08, 14.08 885 € 690 € 835 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj și Arad: 20 

euro/persoana, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, taxa de 

statiune, taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE



269

t u n i s i a 

Hotel Magic Life Royal Kenz ����

Localizare: Hotelul este localizat în Sousse, la numai 700 m 

de mers pe jos faţă de cea mai apropiată plajă şi la 3 km de 

Portul El Kantaoui. Tot aici se gaseşte un parc de distracţii, 

precum şi un aqua park. 

Facilități hotel: Hotel Magic Life Royal Kenz oferă turiştilor 

următorele facilităţi: sala de fitness, restaurant, 2 baruri, 

saună, tenis, seif, încalzire, gradină, plajă privată şi piscină 

în aer liber cu șezlonguri și umbrele pentru soare dar 

şi piscină interioară, magazine, servicii de spălătorie, 

discotecă. 

Facilități camere: Hotelul dispune de camere dotate cu baie 

proprie cu dus, articole de toaleta gratuite, terasa, telefon, 

vedere la gradina şi spaţiu pentru relaxare. 

Sport și agrement: Pentru petrecerea timpului liber, turiştii 

cazaţi la Hotel Magic Life Royal Kenz au la dispoziţie: sala de 

fitness, sauna, tenis, piscină în aer liber, iar la 1 km depărtare 

de hotel se află un teren de golf.

Facilități copii: Hotelul pune la dispoziţia celor mici o piscină 

de mica adâncime, mini club unde pot participa la diverse 

workshopuri educative şi spectacole de divertisment.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Centru spa și fitness

�» Numeroase facilităţi de sport și 

agrement

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

359 €
CONFORT

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 
30% aplicată 
până la 28.02

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 
25% aplicată 
până la 31.03

EARLY 
BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 
15% aplicată 
până la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri 
limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 456 € 359 € 366 € 382 € 406 €

29.05, 469 € 368 € 377 € 393 € 419 €

25.09, 474 € 372 € 380 € 397 € 424 €

05.06, 12.06, 19.06, 18.09 488 € 381 € 390 € 408 € 438 €

26.06, 11.09 508 € 395 € 405 € 425 € 458 €

28.08, 04.09 511 € 397 € 407 € 428 € 461 €

03.07, 10.07 558 € 430 € 443 € 468 € 508 €

21.08. 565 € 435 € 448 € 473 € 515 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 575 € 442 € 454 € 481 € 525 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj și Arad: 20 euro/persoana, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de 

statiune, taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE



270

t u n i s i a 

Hotel Magic Scheherazade  
Sensimar �����

Localizare: Hotel Magic Scheherazade Sensimar este 

localizat în Sousse, pe malul mării Mediterane, la numai 

200 m departare fata de cea mai apropiata plaja. Portul El 

Kantaoui și Aqua Palace sunt situate la 5 km departare fata de 

hotel iar la 6 km depărtare faţă de hotel se gaseşte un teren 

de golf.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţie următoarele 

facilităţi: zona de plajă privata, piscină interioară și 2 piscine 

exterioare cu șezlonguri și umbrele pentru soare, acces 

gratuit la internet. De asemenea, hotelul deţine, un centru 

spa, 3 restaurante, 3 baruri, o cafenea, teren de tenis, grădină 

şi terasă pe acoperiş.

Facilități camere: Hotelul oferă cele mai moderne şi viu 

colorate camere, sunt prevăzute cu balcon şi dotate cu aer 

condiţionat, tv, acces la internet, minibar, telefon fix, baie cu 

cadă, prosoape și uscător de păr. 

Sport și agrement: Hotelul dispune de facilităţi gratuite 

precum: teren de tenis, teren de volei pe plajă, teren de 

football, darts, minigolf, pin-pong, cursuri de yoga şi aqua 

gym, spectacole de entertainement, sală de fitness. 

Puncte forte
�» Adult only

�» Centru spa

�» Restaurante a la carte

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

397 €
CONFORT

A
D

U
LT O

N
LY

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 30% 
aplicată până la 
28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
31.03

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicată până la 
30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri 
limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 511 € 397 € 407 € 428 € 494 €

29, 05 531 € 411 € 422 € 445 € 481 €

25, 09 538 € 416 € 428 € 451 € 488 €

05.06, 12.06, 19.06, 18.09 558 € 430 € 443 € 468 € 508 €

11, 09 599 € 458 € 473 € 502 € 549 €

26.06, 28.08, 04.09 606 € 463 € 478 € 508 € 556 €

21, 08 722 € 543 € 564 € 605 € 672 €

03.07, 10.07 725 € 546 € 566 € 608 € 675 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 741 € 556 € 578 € 621 € 691 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj și Arad: 20 euro/persoana, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de 

statiune, taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE



271

t u n i s i a 

Hotel Magic Caribbean World ����

Localizare: Hotelul  este situat în Monastir, la numai 3 km 

depărtare de centrul oraşului, iar Aeroportul International din 

Monastir se afla la 1 km departare fata de hotel.

Facilități hotel: Hotelul oferă turiştilor următorele facilităţi: 

zona de plajă privată, piscină interioară și piscină exterioară 

cu șezlonguri și umbrele pentru soare, saună, magazine, 

acces gratuit la internet, un centru spa, un restaurant, 2 

baruri, teren de tenis, salon de înfrumuseţare.

Facilități camere: Hotelul dispune de camere modern 

renovate, prevăzute cu balcon sau terasă şi dotate cu aer 

condiţionat, tv, acces la internet, minibar, telefon fix, baie 

cu cadă, articole de toaletă gratuite, prosoape și uscător 

de păr. 

Sport și agrement: Hotelul dispune de aqua park, aqua 

gym, spectacole de entertainement, sală de fitness, precum şi 

numeroase facilităţi de sport şi agrement.

Facilități copii: Hotelul este perfect pentru familii cu copii, 

cei mici putând beneficia de o mulţime de facilităţi create 

exclusiv pentru aceștia, printre care un waterpark, o piscină 

de mică adâncime, servicii de babysitting și un miniclub 

unde se pot bucura de diverse jocuri și activităţi distractive.

Puncte forte
�» Camere renovate modern

�» Aqua park

�» Ideal pentru familii cu copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

359 €
CONFORT

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 
30% aplicată până 
la 28.02

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
25% aplicată până 
la 31.03

EARLY BOOKING Loc 
în DBL cu REDUCERE 
15% aplicată până 
la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri 
limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 456 € 359 € 366 € 382 € 406 €

29, 05 473 € 371 € 379 € 400 € 423 €

25, 09 478 € 375 € 383 € 401 € 428 €

05.06, 12.06, 19.06, 18.09 495 € 387 € 396 € 415 € 445 €

11, 09 516 € 401 € 411 € 432 € 466 €

28.08, 04.09 519 € 403 € 414 € 435 € 469 €

26, 06 527 € 408 € 419 € 442 € 477 €

03.07, 10.07 606 € 463 € 478 € 508 € 556 €

21, 08 614 € 469 € 484 € 514 € 564 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 630 € 480 € 496 € 528 € 580 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj și Arad: 20 euro/persoana, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de 

statiune, taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE



272

t u n i s i a 

Magic Lifeskanes Family Resort ����

Localizare: Hotelul  este situat în Monastir, la 1,3 km de 

Aerportul Habib Bourguiba iar la 1,6 km departare de hotel se 

afla Miami Shopping Center.

Facilități hotel: Hotelul oferă zona de plajă privată, piscină 

interioară și 2 piscine exterioare cu șezlonguri și umbrele 

pentru soare, aqua park, terasă, acces gratuit la internet. De 

asemenea, hotelul deţine, un centru spa, 4 restaurante şi 2 

baruri la piscină, teren de tenis, grădină şi terasă pe acoperiş.

Facilități camere: Hotelul oferă camere spatioase, 

confortabile şi decorate cu cromatică în culori calde, 

prevăzute cu balcon sau terasa, dotate cu aer condiţionat, tv, 

acces la internet, minibar, telefon fix, baie cu cadă, prosoape 

și uscător de păr. 

Sport și agrement: Hotelul dispune de teren de tenis, teren 

de volei pe plajă, teren de football, darts, minigolf, pin-pong, 

cursuri de yoga, aqua park, spectacole, sală de fitness. 

Facilități copii: Hotelul este perfect pentru familii cu copii, 

cei mici putând beneficia de o mulţime de facilităţi create 

exclusiv pentru aceștia, printre care un waterpark, o piscină 

de mică adâncime, servicii de babysitting și un miniclub 

unde se pot bucura de diverse jocuri și activităţi distractive.

Puncte forte
�» Situat pe malul mării

�» Waterpark și miniclub pentru copii

�» Terasă panoramică 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

436 €
CONFORT

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 535 € 436 € 449 € 475 € 485 €

29, 05 545 € 443 € 456 € 483 € 495 €

05.06, 12.06, 19.06 559 € 452 € 466 € 495 € 509 €

26, 06 601 € 482 € 498 € 531 € 551 €

03.07, 10.07 708 € 556 € 578 € 621 € 658 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 747 € 584 € 607 € 654 € 697 €

21, 08 726 € 569 € 592 € 636 € 676 €

28.08, 04.09 598 € 480 € 496 € 528 € 548 €

11, 09 592 € 476 € 491 € 523 € 542 €

18, 09 559 € 452 € 466 € 495 € 509 €

25, 09 549 € 445 € 459 € 486 € 499 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj și Arad: 20 euro/persoana, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de 

statiune, taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE



273

t u n i s i a 

Hotel Riadh Palms ����

Hotel Iberostar Kuriat Palace �����

Localizare: Riadh Palms este situat în Sousse, la 200 m de 

mers pe jos faţă de plajă. Aeroportul Internaţional Habib 

Bourguiba din Monastir se află la 14, 3 km.

Facilități hotel: Hotelul oferă plajă privată, piscină interioară 

și piscină în aer liber, spa, baie turcească, sala de fitness, 

saună, masaj, șezlonguri și umbrele de plajă, business center, 

room service, Wi-Fi gratuit în zone publice.

Facilități camere: Camerele sunt dotate cu balcon, baie cu 

duș, minibar, seif, TV, aer condiţionat, uscător de păr, cadă cu 

hidromasaj, zonă de relaxare, halat de baie, articole de toaletă 

gratuite, terasă, garderobă, uscator de ruf, prosoape.

Sport și agrement: Pentru timpul liber, turiștii au la 

dispoziţie: plajă, divertisment de seară, animatori, darts, 

biliard, tenis de masă, sală de fitness.

Facilități copii: Hotelul pune la dispoziţia celor mici o piscină 

de mica adâncime, teren de joaca pentru copii și servicii 

de babysitting, mini club unde pot participa la diverse 

workshopuri educative şi spectacole de divertisment. 

Localizare: Hotelul este situat în Monastir, la 8 km de centrul 

oraşului.

Facilități hotel: 4 restaurante, 3 baruri, plajă privată, piscină 

interioară şi piscină exterioară, centru spa, locuri de parcare 

gratuite, room service, restaurant, bar lounge, spectacole de 

entertaiment zilnice.

Facilități camere: balcon, tv, aer condiţionat, internet wi-fi, 

minibar, seif, baie cu duş sau cadă, uscător de păr şi prosoape.

Sport și agrement: Hotelul oferā discotecă, terenuri de 

golf, teren de tenis, teren de volei pe plajă, teren de fotbal, 

spectacole de entertainement, sală de fitness dar și facilităţi 

pentru sporturi nautice și de plajă. 

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Centru spa

�» Programe de animaţie şi muzică live

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

387 €
CONFORT

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Centru spa

�» 4 restaurante şi 3 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

562 €
CONFORT

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 31.03

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 689 € 562 € 582 € 601 € 639 €
29.05, 25.09 763 € 621 € 644 € 667 € 713 €
18, 09 775 € 631 € 654 € 678 € 725 €
5, 06 814 € 662 € 688 € 713 € 764 €
11, 09 831 € 676 € 702 € 728 € 781 €
12, 06 832 € 677 € 703 € 729 € 782 €
19.06, 26.06, 03.07 845 € 687 € 715 € 742 € 795 €
28.08, 04.09 853 € 694 € 721 € 748 € 803 €
10, 07 879 € 714 € 743 € 772 € 829 €
17, 07 892 € 725 € 755 € 784 € 842 €
21, 08 971 € 788 € 821 € 854 € 921 €
24, 07 982 € 797 € 831 € 864 € 932 €
31.07, 07.08, 14.08 1.018 € 826 € 861 € 897 € 968 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.03

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05, 495 € 387 €  - 445 €

29.05, 02.10 522 € 405 €  - 472 €

05.06, 12.06, 19.06, 04.09, 11.08, 18.09, 25.09 543 € 419 €  - 493 €

26, 06 556 €  - 495 € 506 €

28, 08 573 €  - 499 € 523 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07.07.08, 14.08, 21.08 597 €  - 501 € 547 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad
Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, politică 

reduceri copii, le puteţi obţine în 

agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj și Arad: 20 

euro/persoana, asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de statiune, 

taxa de intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Delphine El Habib ����

Hotel Nerolia By Magic ����

Localizare: Hotelul este situat în centrul istoric al oraşului 

Monastir, la 10 minute de mers pe jos de plaja din Monastir.

Facilități hotel: restaurant, bar, cafenea, recepţie, grădină, 

sală de conferinţe, spălătorie, piscină interioară și exterioară, 

piscină pentru copii, mini-club, animaţie, parcare.

Facilități camere: Camerele sunt dotate cu A/C, baie cu 

uscător de păr, TV-satelit, telefon, seif.

Sport și agrement: biliard, tenis de masă, aerobic, mini-golf, 

baschet, tenis de câmp, volei, sală de fitness, saună, discotecă.

Facilități copii: Hotelul este recomandat familiilor cu copii, 

cei mici putând beneficia de o mulţime de facilităţi create 

exclusiv pentru aceștia, printre care un waterpark, o piscină 

de mică adâncime, servicii de babysitting și un miniclub 

unde se pot bucura de diverse jocuri și activităţi distractive.

Localizare: Hotelul este situat în Monastir, la 10 km de centru 

şi la 3 km de aeroport. 

Facilități hotel: o piscina interioară şi una exterioară, internet 

în zonele publice, sală de fitness, salon de frumuseţe, room 

service, divertisment, cursuri de călărie, biliard, teren de tenis, 

transfer aeroport, parcare, club de noapte, restaurant,  bar.

Facilități camere: camerele dispun de balcon şi sunt dotate 

cu aer condiţionat, tv, baie cu cadă, uscător de păr.

Sport și agrement: divertisment de seară, animatori, mini 

golf, curs de echitaţie, caiac, darts, camera de jocuri, teren de 

tenis, karaoke, discoteca dar şi numeroase facilităţi de sport 

şi agrement. 

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Restaurant a la carte

�» Aproape de atracţiile turistice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

342 €
CONFORT

Puncte forte
�» Mini club pentru copii

�» Centru spa şi sală de fitness

�» Wifi gratuit în zonele publice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

337 €
CONFORT

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05, 02.10 431 € 342 € 355 € 361 € 381 €
29, 05 441 € 349 € 362 € 369 € 391 €
25, 09 445 € 352 € 366 € 373 € 395 €
18, 09 448 € 354 € 368 € 375 € 398 €
12, 06 455 € 358 € 373 € 380 € 405 €
19, 06 463 € 364 € 380 € 388 € 413 €
11, 09 475 € 372 € 389 € 397 € 425 €
26, 06 482 € 377 € 394 € 403 € 432 €
28.08, 04.09 495 € 387 € 405 € 415 € 445 €
03.07, 10.07, 17.07, 24.07 527 € 408 € 430 € 442 € 477 €
21, 08 546 € 422 € 445 € 458 € 496 €
31, 07 561 € 432 € 457 € 470 € 511 €
07.08, 14.08 566 € 436 € 462 € 475 € 516 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE Loc în 
DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată până la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05, 02.10 424 € 337 € 343 € 355 € 374 €

29, 05 434 € 344 € 350 € 363 € 384 €

25, 09 437 € 346 € 353 € 366 € 387 €

05.06, 12.06, 19.06, 18.09 448 € 354 € 360 € 375 € 398 €

26, 06 468 € 368 € 375 € 392 € 418 €

11, 09 475 € 372 € 380 € 397 € 425 €

28.08, 04.09 479 € 375 € 384 € 401 € 429 €

03.07, 10.07 519 € 403 € 414 € 435 € 469 €

21, 08 541 € 418 € 429 € 453 € 491 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 551 € 425 € 437 € 461 € 501 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Skanes Serail ����

Hotel Eden Club ���

Localizare: Hotelul este situat în Monastir la 6 km de centrul 

acestuia şi la 12 km de oraşul Sousse. 

Facilități hotel: centru spa, piscină interioară, 2 piscine în aer 

liber plajă privată. Mai multe baruri şi 3 restaurante, gradină, 

terasă, teren de tenis, teren de golf, tenis de masă, sală de 

fitness, piscină interioară, cameră de bagaje şi spălătorie.

Facilități camere: tv, aer condiţionat, internet wi-fi, minibar, 

telefon fix, seif, baie cu cabină de duş sau cadă, uscător de 

păr şi prosoape.

Sport și agrement: aqua park, teren de volei, mini golf, ping 

pong, billiard, animaţie, aerobic, aqua gym, jacuzzi, bowling şi 

numeroase facilităţi de sport şi agrement.

Facilități copii: teren de joaca (4-12 ani) şi aqua park, mini 

club. 

Localizare: Hotelul este situat în Monastir, la 7 km de Sousse. 

Aeroportul se află la 6 km. 

Facilități hotel: terasă, gradină, gratar, piscină, centru 

wellness cu baie termală, masaj, spa, restaurant, bar, snack 

bar, parcare, camera de bagaje, recepţie, transfer, spălătorie, 

aer condiţionat, seif, lift, room service. 

Facilități camere: Camerele au un decor simplu și plăcut, 

acestea fiind spaţioase dotate cu: baie privata cu dus sau 

cada, uscator de par, articole de toaleta gratuite, TV, Wi-Fi 

gratuit, aer condiţionat, telefon, prosoape, balcon.

Sport și agrement: plaja, aqua park, divertisment, sporturi 

nautice, animatori, darts, karaoke, tenis de masa, biliard, schi.

Facilități copii: Cei mici se pot bucura şi juca în club pentru 

copii unde vor avea parte de diverse cursuri educative, de 

asemenea hotelul pune la dispozitia lor camera de jocuri 

pentru copii, aqua park și teren de joaca pentru copii.

Puncte forte
�» Camere spaţioase și luminoase

�» 3 restaurante și 3 baruri

�» Aqua park

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

352 €
CONFORT

Puncte forte
�» Zonă de plajă privată

�» Aqua park

�» Magazine în resort

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

349 €
TURISTIC

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE 
Loc în DBL cu REDUCERE 30% 
aplicată până la 28.02

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

25, 09 439 € 352 € 366 € 389 €

01.05, 08.05, 15.05, 22.05, 18.09 442 € 354 € 368 € 392 €

29, 05 450 € 360 € 375 € 400 €

05.06, 12.06, 19.06 456 € 364 € 380 € 406 €

11, 09 467 € 372 € 389 € 417 €

26, 06 474 € 377 € 394 € 424 €

28.08, 04.09 487 € 387 € 405 € 437 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07 517 € 408 € 430 € 467 €

21, 08 546 € 429 € 454 € 496 €

31, 07 550 € 432 € 457 € 500 €

07.08, 14.08 555 € 436 € 462 € 505 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

FIRST MINUTE 
Loc în DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.01

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

01.05, 08.05, 15.05, 22.05, 29.05 423 € 349 € 360 € 373 €

5, 06 433 € 357 € 370 € 383 €

12.06, 19.06 447 € 368 € 382 € 397 €

26.06, 28.08, 04.09, 11.09, 18.09 462 € 380 € 396 € 412 €

03.07, 10.07, 502 € 411 € 431 € 452 €

17, 07 519 € 425 € 446 € 469 €

24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 542 € 443 € 466 € 492 €

Plecări din Bucureşti, Cluj, Arad
Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (95 €/pers.)

Supliment avion din Cluj 

și Arad: 20 euro/persoana, 

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de statiune, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE
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DE LA 581 €

Mallorca
Mulţi scriitori și artiști s-au perindat de-a lungul timpului prin Mallorca, 

sperând să găsească inspiraţia în clima idilică, în peisajul magnific și, 

mai presus de toate, în pacea și liniștea de aici

doar câteva dintre personalităţile care au vile sau alte proprietăţi 

imobiliare în Mallorca. În fiecare vară, membrii familiei regale spaniole 

își petrec vacanţele în Palatul Marivent de lângă Palma. Din fericire însă, 

există suficient spaţiu pentru toţi și nu trebuie conturi bancare chiar atât 

de mari pentru a putea descoperi frumuseţea insulei. Clima excelentă, 

plajele minunate, oferta culturală bogată, ospitalitatea localnicilor 

și atmosfera cosmopolită fac din Mallorca una dintre destinaţiile de 

vacanţă preferate din întreaga Spanie. 
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Hotel Hipotels Gran Playa de Palma ����

Hotel Hipotels Playa de Palma Palace �����

Localizare: Hotelul este situat în Playa de Palma, la 8 minute 

de mers pe jos faţă de plajă. La 2 km se află Aqualand El 

Arenal, iar  la 6 km se află aeroportul Palma de Mallorca. 

Facilități hotel: Restaurant (bufet), bar, săli de conferinţă, 

cameră de bagaje, recepţie, aer condiţionat, transfer aeroport 

(contra cost), lift, facilităţi pentru persoane cu mobilitate 

redusă, parcare, doctor la cerere, internetul Wi-Fi gratuit.

Facilități camere: Camerele  dispun de baie cu dus, internet 

Wi-Fi gratuit, seif (contra cost), aer condiţionat, TV, mini-bar.

Sport și agrement: Sală de fitness, centru de frumuseţe, 

centru Spa și Wellness, cadă cu hidromasaj, băi turcești și 

saună, masaj (contra cost). 

Localizare: Hotelul se afla la 3 minute de mers faţă de plajă, 

în Playa de Palma și la 4 km de Aeroportul Palma de Mallorca.

Facilități hotel: Centru spa, restaurant, recepţie 24 h, terasa, 

gradina, aer condiţionat, snack bar, mic dejun în cameră, 

bar, lift, piscină interioară, piscină exterioară, baie turcească, 

jacuzzi, sală de fitness, saună, zonă pentru fumători, internet 

wireless disponibil în întregul hotel şi gratuit.

Facilități camere: Baie cu dus, internet Wi-Fi gratuit, seif 

(contra cost), aer condiţionat, TV cu ecran plat (canale prin 

satelit), mini-bar (contra cost), sistem de încălzire, oglinda 

cosmetica, pardoseala cu parchet.

Sport și agrement: Centru SPA și wellness, sala de fitness, 

sauna, baie turceasca/baie de aburi, inchirieri biciclete (cost 

suplimentar), cadă cu hidromasaj/jacuzzi, masaj, sauna.

Puncte forte
�» Meniuri cu diete speciale

�» Piscină în aer liber

�» Servicii de calitate

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

830 €
PREMIER

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Aproape de restaurante și baruri

�» Camere spaţioase

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

976 €
DELUXE

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 31.01

Loc în DBL cu REDUCERE 5% 
aplicată la cazare până la 28.02

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06. 1.106 € 976 € 1.014 € 1.056 €

26.06. 1.116 € 984 € 1.023 € 1.066 €

29.06. 1.130 € 997 € 1.037 € 1.080 €

 03.07, 06.07 1.140 € 1.005 € 1.046 € 1.090 €

10.07. 1.146 € 1.011 € 1.052 € 1.096 €

13.07. 1.163 € 1.027 € 1.069 € 1.113 €

17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 
07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08, 24.08

1.181 € 1.043 € 1.085 € 1.131 €

28.08. 1.196 € 1.057 € 1.099 € 1.146 €

31.08. 1.212 € 1.071 € 1.115 € 1.162 €

 04.09, 07.09 1.218 € 1.076 € 1.120 € 1.168 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 31.01

Loc în DBL cu REDUCERE 5% 
aplicată la cazare până la 28.02

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

15.06, 19.06, 22.06 944 € 830 € 861 € 894 €

26.06. 955 € 840 € 871 € 905 €

29.06. 972 € 855 € 887 € 922 €

 03.07, 06.07 983 € 865 € 898 € 933 €

10.07. 988 € 870 € 903 € 938 €

13.07. 1.005 € 885 € 917 € 955 €

17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 
07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08, 24.08 

1.022 € 901 € 935 € 972 €

28.08. 1.038 € 915 € 950 € 988 €

31.08. 1.053 € 928 € 964 € 1.003 €

 04.09. 1.058 € 932 € 969 € 1.008 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.
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Hotel Bahia Principe Coral Playa ����

Hotel Ola Club Panama ����

Localizare: Amplasat pe o colină cu vedere la Golful 

Magalluf, hotelul oferă acces cu liftul la plaja din faţā. 

Facilități hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, 

baruri, Spa (contra cost), piscină, tenis de masă, biliard, mini-

club, mini-discotecă, animaţie, piscină pentru copii, animaţie, 

terasă, wellness. Hotelul include și cameră de bagaje, 

recepţie, spălătorie, aer condiţionat, seif, lift. Pentru iubitorii 

de golf, terenul de golf Poniente se afla doar la 1 km distantă.

Facilități camere: Cele 184 de camere sunt dotate cu aer 

condiţionat, minibar, baie, uscator de par, telefon, fier și masă 

de călcat (la cerere) şi TV. Cutia de valori este disponibilă la un 

cost suplimentar, de asemenea și accesul la internet.

Localizare: Ola Club Panama este situat la 4 minute de mers 

pe jos de plajă și la 25 km de Aeroportul Palma de Mallorca.

Facilități hotel: Piscina, lift, gradină, restaurant tip bufet, bar, 

snack bar, babysitting/ servicii pentru copii (contra cost), 

recepţie, internet Wi-Fi contra cost, aer condiţionat, seif 

(cost suplimentar), mini-disco, sală de gimnastică, servicii 

medicale, camere pentru persoanele cu dizabilitaţi. 

Facilități camere: Camere decorate spatioase și confortabile, 

dotate cu aer condiţionat, telefon, Tv, seif (contra cost), baie 

completa, uscator de par, internet Wi-Fi (cost suplimentar), 

balcon sau terasa, mini-bar (contra cost).

Sport și agrement: Oaspetii pot participa la programul 

variat de divertisment, care include spectacole live dar şi 

spectacole de dans flamenco. 

Puncte forte
�» Localizat pe plajă

�» Centru SPA

�» Miniclub pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

739 €
CONFORT

Puncte forte
�» Programe variate de divertisment

�» Aproape de restaurante și baruri

�» Camere spaţioase şi luminoase

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

677 €
CONFORT

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare până la 31.01

Loc în DBL cu REDUCERE 12% 
aplicată la cazare până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06 874 € 739 € 756 € 824 €

 26.06. 911 € 771 € 788 € 861 €

28.08, 31.08, 04.09, 07.09 957 € 810 € 828 € 907 €

 29.06. 966 € 818 € 837 € 916 €

24.08. 984 € 833 € 852 € 934 €

03.07.06.07 1.004 € 849 € 869 € 954 €

10.07. 1.017 € 861 € 882 € 967 €

21.08. 1.025 € 868 € 888 € 975 €

13.07. 1.038 € 879 € 900 € 988 €

 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 
07.08, 10.08, 14.08, 17.08

1.052 € 890 € 912 € 1.002 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu REDUCERE 15% aplicată 
la cazare până la 31.01

Loc în DBL cu REDUCERE 10% aplicată 
la cazare până la 28.02

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06 800 € 677 € 700 € 750 €

24.08, 28.08, 31.08, 04.09, 
07.09

817 € 692 € 716 € 767 €

26.06. 882 € 747 € 774 € 832 €

 21.08. 904 € 765 € 794 € 765 €

 29.06, 03.07, 06.07, 10.07, 
13.07, 17.07, 20.07 

945 € 800 € 830 € 895 €

 24.07. 988 € 836 € 869 € 938 €

 27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 
10.08, 14.08, 17.08 

1.020 € 863 € 897 € 970 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.
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Hotel Pinero Tal ���

Hotel Amic Gala ���

Localizare: Hotelul este situat in centrul staţiunii El Arenal, la 

250m de plaja cu nisip alb, la 8 km de aeroport.

Facilități hotel: Restaurant tip bufet, piscină pentru adulţi 

și piscină pentru copii, piscină interioară, șezlonguri și 

umbrele la piscină, saună, solarium (ambele contra cost), sală 

gimnastică, bar lounge, salon cu jocuri și TV, recepţie 24 h, 

birou de schimb valutar, rent a car, servicii spălătorie, internet, 

Wi-Fi in spaţiile comune (contra cost), programe animaţie. 

Facilități camere: Hotelul Pinero Tal deţine 198 camere. 

Toate camerele sunt echipate cu incălzire centralizată, aer 

condiţionat, baie complet echipată, TV prin satelit, telefon, 

terasă și seif (contra cost).

Localizare: Hotelul Amic Gala este situat în Can Pastilla, 

la 70 de metri de plaja Playa de Palma și la 3 kilometri de 

aeroport. Palma de Mallorca se află la 8 km. Există linii 

directe de autobuz către Palma şi aeroport. La o distanţă 

destul de mică de mers pe jos de la hotel, se găsesc o 

serie de cafenele, supermarketuri şi baruri pline de viaţă. 

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţie acces gratuit 

la internet, piscină, terasă, restaurant (bufet), bar, transfer 

de la și/sau la aeroport (contra cost), aer condiţionat, 

seif, camere de familie, spălătorie, serviciu de curăţare 

chimică, prânz la pachet. Oaspeţii au acces la piscina 

și terasa hotelului Amic Miraflores, situat chiar lângă 

acesta. Hotelul oferă servicii de închirieri auto și biciclete.

Facilități camere: 126 de camere: camere single, duble 

și triple. Camerele sunt spaţioase, simplu mobilate 

dar cu bun gust, dotate cu balcon, baie cu cadă, aer 

condiţionat, televizor prin satelit, dulap, telefon, frigider 

(la cerere), seif.

Puncte forte
�» Situat în apropiere de plajă

�» Multe activităţi pentru petrecerea 

timpului liber

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

589 €
TURISTIC

Puncte forte
�» Piscină în aer liber

�» Restaurant bufet și bar

�» Acces gratuit la internet

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

594 €
TURISTIC

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare până la 28.02

Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06, 28.08, 31.08, 04.09, 
07.09 

695 € 589 € 607 € 645 €

 26.06. 709 € 600 € 619 € 659 €

24.08. 725 € 613 € 633 € 675 €

29.06. 730 € 618 € 638 € 680 €

 03.07, 06.07 744 € 629 € 650 € 694 €

 10.07. 761 € 644 € 665 € 711 €

 21.08. 771 € 652 € 674 € 721 €

 13.07. 785 € 664 € 687 € 735 €

 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 
07.08, 10.08, 14.08, 17.08

801 € 678 € 701 € 751 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL
OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06, 04.09, 07.09 644 € 594 €

26.06. 647 € 597 €

 29.06, 03.07, 06.07 650 € 602 €

31.08. 657 € 607 €

10.07. 664 € 614 €

28.08. 695 € 645 €

13.07. 699 € 649 €

17.07, 20.07, 24.07 733 € 683 €

27.07, 24.08 747 € 697 €

21.08. 768 € 718 €

31.07. 775 € 724 €

03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08 782 € 732 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, politică 

reduceri copii, le puteţi obţine în 

agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele 

opţionale.



281

s p a n i a  |  i n s u l a  m a l l o r c a

Hotel Seramar Comodoro ����

Hotel HM Tropical ����

Localizare: Hotelul este situat în Palma Nova la 1 

minut de mers pe jos faţă de plaja Son Matias și la 15 

minute de Aeroportul Palma de Mallorca (17 km).

Facilități hotel: Recepţie, restaurant, snack bar, 

lounge, spălătorie, lift, seif, aer condiţionat, cameră 

pentru bagaje, grădină, internet Wi-Fi la un cost 

suplimentar. Hotelul pune la dispoziţie o piscină cu 

terasă și șezlonguri și oferă acces direct spre plajă. De 

asemenea, hotelul are bar, unde oaspeţii pot servi 

gustări usoare și băuturi.

Facilități camere: Seramar Comodoro Hotel Playa 

este format din 8 etaje și un total de 88 de camere 

duble (7 apartamente), complet echipate cu tot ce este 

necesar pentru ca turiștii să se bucure de o vacanţă 

confortabilă. Toate camerele au decor clasic și dispun 

de o baie cu duș, uscător de păr, telefon, TV prin 

satelit, aer condiţionat, încălzire centrală, balcon, seif și 

internet Wi-Fi (contra cost), podea din gresie.

Localizare: Hotelul este situat pe plaja Playa de Palma, 

la 3 km de Aeroportul Palma. Aproape de hotel veţi 

găsi restaurante, baruri şi un centru comercial.

Facilități hotel: Hotelul oferă: bar, restaurant, bar la 

piscină, lift, aer condiţionat, spălătorie, parcare, recepţie, 

cameră de bagaje, servicii medicale, business centre, 

internet (contra cost), 2 piscine (interioara/exterioara), 

seif, facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă. 

Facilități camere: 165 camere duble confortabile, 

cu balcon şi vedere la mare care dispun de: aer 

condiţionat, baie, uscător de păr, TV satelit, internet la 

un cost suplimentar.

Sport și agrement: Programe de divertisment, 

închiriere de biciclete (taxă suplimentară). În afara 

locaţiei turiştii se pot distra în cadrul parcului acvatic 

sau pot practica snorkelling, squash, călărie, scufundări, 

ciclism, canoe sau windsurfing. La aproximativ 3 km se 

gaseste şi un teren de golf.

Puncte forte
�» Foarte aproape de plajă

�» Acces internet Wi-Fi

�» Piscină cu terasă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

801 €
CONFORT

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Aproape de restaurante și baruri

�» Camere spaţioase

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

874 €
CONFORT 

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, politică 

reduceri copii, le puteţi obţine în 

agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL
OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06. 851 € 801 €

 19.06. 888 € 838 €

28.08, 31.08, 04.09, 07.09 895 € 845 €

 24.08. 911 € 861 €

 22.06. 925 € 875 €

21.08. 962 € 912 €

 26.06. 969 € 919 €

03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.0724.07, 27.07, 
31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08

1.012 € 962 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, politică 

reduceri copii, le puteţi obţine în 

agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL

Loc în DBL cu 
REDUCERE 12% 
aplicată la cazare 
până la 31.12

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06, 26.06, 29.06, 03.07, 
06.07, 10.07 

1.008 € 874 € 958 €

 13.07. 1.058 € 918 € 108 €

17.07, 20.07, 24.07, 31.07, 03.08, 07.08, 
10.08, 14.08, 17.08, 24.08, 28.08, 31.08, 
04.09, 07.09

1.124 € 976 € 1.074 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată
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Hotel HM Alma Beach ����

Hotel HM Balanguera Beach ����

Localizare: Hotelul este situat în Can Pastilla, la doar câteva 

minute distanţă faţă de orașul Palma, de aeroport și câteva din 

cele mai bune plaje ale insulei. 

Facilități hotel: 2 piscine exterioare, Sky Bar, restaurant, Wi-fi 

contracost, terasă, aer condiţionat, seif, lift, cameră de bagaje, 

recepţie deschisă nonstop, personal multilingv.

Facilități cameră: Hotelul dispune de camere duble şi single, 

amenajate în stil mediteranean, decorate modern, cu mobilier 

care da un caracter unic, cu o atmosferă senină și delicată. 

Toate camerele au baie proprie, uscător de par, aer condiţionat, 

frigider, internet Wi-Fi contra cost, sistem de încalzire, seif și TV.

Sport și agrement: Pentru distracţia oaspeţilor mari şi 

mici personalul hotelului organizează diferite programe de 

divertisment sau pot opta pentru inchiriere de biciclete (taxa 

suplimentara) pentru explorarea zonei înconjurătoare. În 

imediata apropiere a hotelului, oaspeţii vor găsi teren de golf, 

locaţii pentru caiac, surf și snorkeling, water parks, dar și trasee 

pentru hiking.

Localizare: Hotelul Balanquera Beach 4* este o locaţie foarte 

accesibilă și confortabilă din Playa de Palma, Mallorca, la doar 

2 minute de mers faţa de plajă și la mai puţin de 5 km faţă de 

aeroport. 

Facilități hotel: Facilitaţile pe care le oferă sunt numeroase: 

piscină în aer liber, parcare gratuită, internet wireless 

(contracost, saună, masaj, baie turceasca/baie cu aburi, serviciu 

zilnic de menaj, spălătorie/călcătorie, curătători chimică, 

serviciu de transfer, aer condiţionat, încălzire, închirieri auto, 

seif, lift, facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă, 

camere pentru nefumători, cameră de bagaje, birou de turism, 

schimb valutar, 24h recepţie, snack bar, restaurant (bufet), bar. 

Animalele de companie nu sunt acceptate.

Facilități camere: Toate camerele hotelului Balanquera Beach 

dispun de facilitaţi incluse precum: aer condiţionat, internet, 

camere nefumatori, tv, balcon.

Puncte forte
�» Sky bar panoramic

�» Camere decorate modern

�» Numeroase facilităţi pentru sporturile 

nautice 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

738 €
CONFORT

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Piscină în aer liber

�» Acces internet gratuit

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

795 €
CONFORT

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL

Loc în DBL cu 
REDUCERE 12% 
aplicată la cazare 
până la 31.12

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06, 26.06, 
29.06, 03.07, 06.07, 10.07

853 € 738 € 803 €

13.07. 890 € 771 € 840 €

 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 
31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 
14.08, 17.08, 21.08, 24.08, 
28.08, 31.08, 04.09, 07.09

941 € 815 € 891 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL

Loc în DBL cu 
REDUCERE 12% 
aplicată la cazare 
până la 31.12

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06, 26.06, 
29.06, 03.07, 06.07, 10.07

918 € 795 € 868 €

13.07. 961 € 832 € 911 €

 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 
31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 
14.08, 17.08, 21.08, 24.08, 
28.08, 31.08, 04.09, 07.09

1.017 € 882 € 967 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată
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Hotel HM Gran Fiesta ����

Localizare: Hotelul este situat la 6 km de aeroport, 10 km de 

centrul orașului Palma, în centrul zonei turistice Playa de Palma, 

pe plajă. 

Facilități hotel: HM Gran Fiesta dispune de acces imediat 

la plajă, terasă, seif (contra cost), spălătorie, serviciu medical, 

jacuzzi, saună, internet în zona barului, sală de conferinţe, 

cameră de bagaje, spălătorie, business centre, recepţie, 

parcare, restaurant tip bufet, 2 piscine (interioară/exterioară). 

Restaurantul hotelului Gran Fiesta serveşte preparate regionale 

şi internaţionale, dar există și numeroase baruri şi restaurante 

in apropierea hotelului.

Facilități camere: Cele 241 camere luminoase și confortabile 

unde seninătatea și liniștea umple fiecare colţ, cu balcon 

mobilat și vedere la mare sau la piscina, sunt dotate cu baie, 

telefon, TV prin satelit, aer condiţionat, încălzire, minibar, 

frigider, seif. Băile private au uscător de păr şi articole de 

toaletă. Suitele Junior au un dormitor separat și living cu 

canapea extensibilă. 

Puncte forte
�» Foarte aproape de plajă

�» Multe activităţi pentru petrecerea 

timpului liber

�» Camere confortabile și luminoase

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

874 €
CONFORT

Hotel HM Dunas Blancas ���

Localizare: Hotelul este situat la 50 m de Playa de Palma,  din 

Mallorca, o întindere de nisip auriu și ape cristaline. Acesta 

se află la 100 de m de staţiile de autobuz de unde se poate 

ajunge la Aeroportul din Palma (4, 6 km) şi în centrul oraşului 

Palma care se află la 15 minute de mers cu maşina.

Facilități hotel: 2 piscine, terasă, internet wireless (10 EUR/ 

24 ore), cameră de bagaje, recepţie, aer condiţionat, încălzire, 

închirieri auto, prânz la pachet, seif, lift, personal multilingv. 

Restaurantul tip bufet al hotelului oferă o bucătărie deschisă, 

de asemenea, hotelul include un café-bar lângă piscină şi 

poate oferi oaspeţilor prânzuri la pachet.

În sala de jocuri se poate juca tenis de masă şi darts. Hotelul 

are şi un lounge cu TV prin satelit.

Facilități camere: Hotelul Dunas Blancas pune la dispoziţia 

oaspeţilor pentru cazare camere dotate cu aer condiţionat 

şi un balcon privat, TV prin satelit, o baie privată, uscător de 

păr, frigider la cerere, pătuţ pentru infanţi, pat suplimentar (la 

cerere), seif (contra cost).

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Restaurant cu bucătărie deschisă și 

café bar lângă piscină

�» Două piscine în aer liber cu terasă la 

soare

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

788 €
TURISTIC

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL

Loc în DBL cu 
REDUCERE 12% 
aplicată la cazare 
până la 31.12

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06, 26.06, 
29.06, 03.07, 06.07, 10.07

910 € 788 € 860 €

13.07. 953 € 826 € 903 €

 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 
31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 
14.08, 17.08, 21.08, 24.08, 
28.08, 31.08, 04.09, 07.09

1.009 € 875 € 959 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL

Loc în DBL cu 
REDUCERE 12% 
aplicată la cazare 
până la 31.12

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06, 26.06, 
29.06, 03.07, 06.07, 10.07

1.008 € 874 € 958 €

13.07. 1.058 € 918 € 1.008 €

 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 
31.07 , 03.08, 07.08, 10.08, 
14.08, 17.08, 21.08, 24.08, 
28.08, 31.08, 04.09, 07.09

1.124 € 976 € 1.074 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată
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Hotel Roc Leo ����

Hotel Roc Linda ����

Localizare: Hotelul este situat la 100 m de plaja. La câţiva 

paşi, pe plaja din Palma, se găsesc multe baruri pline de viaţă. 

Facilități hotel: Recepţie, sală de conferinţe, internet Wi-Fi 

contra cost, parcare (3 euro/ zi), servicii medicale, două 

piscine, transfer aeroport (contra cost), recepţie nonstop. De 

asemenea, hotelul Roc Leo are zonă mare lângă piscină, cu 

şezlonguri şi bar. 

Facilități camere: Camerele sunt confortabile, spaţioase, 

luminoase și includ facilitatile necesare pentru mulţumirea 

fiecărui turist în parte, printre care TV satelit, seif (contra cost), 

aer condiţionat, baie proprie cu duș sau cadă, balcon sau 

terasă cu vedere la zona înconjurătoare, paţut pentru infanţi, 

oglindă cosmetica. O parte dintre camere ofera vedere la 

mare și dispun și de halat de baie, papuci și meniu de perne.

Localizare: Hotelul se află în Playa de Palma, la 500 m de 

plaja Ca’n Pastilla. 

Facilități hotel: Recepţie nonstop, restaurant bufet, lobby 

bar, acces la internet, parcare, 2 piscine, sezlonguri şi umbrele 

la piscină, lift, seif, patuturi pentru copii.

Facilități camere: Hotelul are 189 de camere care dispun de 

de baie cu cadă/duş, aer condiţionat și TV satelit, seif, terasă 

sau balcon cu vedere la piscină sau zona înconjurătoare, 

telefon. Accesul Wi-Fi este disponibil la un cost suplimentar.

Sport și agrement: Roc Linda vine în întampinarea 

oaspetilor cu un program de divertisment și spectacole live, 

jocuri pentru copii și familii, precum şi sală de jocuri, darts, 

biliard, mini golf, un teren de tenis, o masă de biliard și un 

teren de minigolf. 

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Piscină în aer liber pentru adulţi și copii

�» Acces internet

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

678 €
CONFORT

Puncte forte
�» Aer condiţionat în camera

�» Piscină pentru copii

�» Aproape de plaja din Playa de Palma

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

581 €
CONFORT

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 31.01

Loc în DBL cu REDUCERE 5% 
aplicată la cazare până la 28.02

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06, 26.06 774 € 678 € 700 € 724 €

 29.06. 791 € 693 € 716 € 741 €

 31.08, 04.09, 07.09 841 € 738 € 764 € 791 €

 3.07. 859 € 754 € 780 € 809 €

 28.08. 877 € 771 € 798 € 827 €

 06.07, 10.07, 13.07, 17.07 893 € 784 € 812 € 843 €

20.07. 903 € 794 € 822 € 953 €

24.07. 946 € 832 € 863 € 896 €

24.08. 949 € 835 € 866 € 899 €

27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 
17.08, 21.08

967 € 851 € 883 € 917 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare până la 31.01

Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 31.03

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06 687 € 581 € 599 € 637 €

 26.06. 704 € 596 € 615 € 654 €

04.09, 07.09 715 € 605 € 625 € 665 €

31.08. 727 € 616 € 635 € 677 €

 29.06. 730 € 618 € 638 € 680 €

3.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07 748 € 633 € 654 € 698 €

27.07, 28.08. 762 € 645 € 666 € 712 €

31.07. 790 € 668 € 691 € 740 €

03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08, 24.08 797 € 674 € 697 € 747 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.



285

s p a n i a  |  i n s u l a  m a l l o r c a

Hotel Seramar Luna Park ���

Hotel Sunna Park ����

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Arenal, în 

apropierea plajei, la 8 km de aeroport. 

Facilități hotel: Hotelul are grădini frumoase şi terase cu 

şezlonguri. Hotelul dispune de recepţie, cameră pentru 

bagaje, bufet-restaurant, snack-bar, spălătorie, servicii 

medicale, lounge-bar, sală de conferinţe, divertisment, 

personal multilingv, meniuri cu diete speciale (la cerere).

Hotelul pune la dispoziţia turiștilor săi două piscine exterioare 

mari, piscină separată pentru copii, terase și grădini cu 

șezlonguri și umbrele de soare, bar la piscină.

Facilități camere: Hotelul dispune de un total de 552 de 

camere confortabile și spaţioase, dând posibiliateta turiștilor 

să se bucure de o vacanţă de neuitat alături de prietenii sau 

familie în zona interesantă El Arenal din Mallorca. 

Localizare: Hotelul este amplasat la 200 m de plajă și la 

aproximativ 24km de aeroportul Palma de Mallorca. 

Facilități hotel: Recepţie 24h, aer condiţionat, piscină 

interioară și exterioară, seif, lift, parcare privată contra 

cost, internet contra cost, doctor la cerere, animaţie, room 

service, bar, restaurant tip bufet, snack bar, terasă, gradină, 

săli de conferinţă, serviciu de transfer (contra cost), cameră 

de bagaje, centru SPA. Oaspetii au la dispoziţie şi o sală de 

jocuri cu mese de tenis şi biliard. Hotelul oferă programe de 

divertisment pentru adulţi şi copii.

Facilități camere: Camerele dispun de aer condiţionat, 

balcon/ terasa cu vedere la mare sau către oraș, seif, TV prin 

satelit, internet Wi-Fi contra cost, pardoseală cu parchet sau 

gresie. Baia proprie pune la dispoziţie uscător de păr.

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Program de divertisment

�» Două piscine exterioare mari, piscină 

separată pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

689 €
TURISTIC

Puncte forte
�» Amplasat într-o zonă linistită

�» Aproape de plajă

�» Centru SPA

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

718 €
CONFORT

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu REDUCERE 7% 
aplicată la cazare până la 31.03

Loc în DBL cu REDUCERE 5% 
aplicată la cazare până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

15.06, 19.06, 24.08 741 € - - 691 €

 22.06. 744 € 689 € 691 € 694 €

 26.06. 754 € 682 € 688 € 704 €

 29.06, 03.07, 06.07, 28.08, 31.08, 04.09, 07.09 759 € 678 € 686 € 709 €

 24.08. 774 € 692 € 700 € 724 €

 10.07. 787 € 703 € 712 € 737 €

13.07, 17.07, 20.07 807 € 722 € 732 € 757 €

21.08. 819 € 733 € 743 € 769 €

 24.07. 840 € 753 € 763 € 790 €

 27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08 864 € 775 € 786 € 814 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 28.02

Loc în DBL cu REDUCERE 5% 
aplicată la cazare până la 31.03

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06. 819 € 718 € 742 € 769 €

 19.06, 22.06, 26.06, 29, 06. 824 € 723 € 748 € 774 €

03.07. 849 € 745 € 771 € 699 €

 06.07. 873 € 767 € 794 € 823 €

10.07, 13.07, 17.07, 20.07. 881 € 774 € 801 € 831 €

24.07. 897 € 788 € 816 € 847 €

27.07. 913 € 802 € 831 € 863 €

31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08, 
24.08, 28.08, 31.08, 04.09, 07.09 

917 € 806 € 836 € 867 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.

ALL 
INCLUSIVE
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Aparthotel HM Martinique ���

Hotel HM Ayron Park ���

Localizare: Complexul este situat în centrul staţiunii la câţiva 

pași de fabuloasa Magaluf Beach. 

Facilități hotel: Lounge-bar, terase, gradină, piscină 

interioară și exterioară, snack bar, restaurant, internet (contra 

cost), camera de bagaje, spălătorie, recepţie, aer condiţionat, 

seif, lift, facilităţi pentru persoanele cu mobiliate redusa.

Facilități camere: Toate apartamentele dispun de chicinetă 

complet utilată în sistem self-catering, grup sanitar, aer 

condiţionat, Tv, telefon, uscător de păr, seif.

Sport și agrement: Animatori, mini golf, închirieri biciclete/

auto, darts, tenis de masă, biliard, teren de joacă pentru copii, 

cameră de jocuri. 

Localizare: Situat la 50 m de mers pe jos faţă de plajă, cu vedere 

la plaja din Palma şi la mică distanţă de aeroportul Palma de 

Mallorca (4, 5 km), acest hotel este înconjurat de o gamă largă 

de facilităţi turistice.

Facilități hotel: Hotelul ofera o serie de facilităţi cum ar fi bar, 

restaurant bufet, internet wireless este disponibil în întregul 

hotel contra cost, piscină în aer liber, masaj, solar, parcarea 

publică gratuit la proprietate (nu este posibilă rezervarea), 

cameră de bagaje, serviciu de vânzare bilete, birou de turism, 

recepţie deschisă nonstop, fax/copiator, lounge/cameră cu 

TV comună, aer condiţionat, încălzire, închirieri auto, prânz la 

pachet, seif, lift, personal multilingv.

Facilități camere: Camerele hotelul Ayron Park sunt moderne 

și confortabile, dotate cu toate facilităţile, printre care aer 

condiţionat, seif (contra cost), TV (canale prin satelit), internet 

Wi-Fi contra cost, grup sanitar propriu sau duș, uscator de par, 

telefon, încalzire, frigider (la cerere), pat suplimentar, patut 

pentru infanti, balcon cu vedere la mare, grădină sau piscină. 

Puncte forte
�» Aproape de plaja din Magalluf

�» Piscină exterioară cu secţiune pentru 

copii

�» Chicinetă complet utilată

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

664 €
TURISTIC

Puncte forte
�» Situat în apropiere de plajă

�» Multe activităţi pentru petrecerea 

timpului liber

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

788 €
TURISTIC

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare până la 31.12

Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 31.01

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06. 784 € 664 € 686 € 734 €

 19.06, 22.06 791 € 770 € 693 € 741 €

28.08, 31.08, 04.09, 07.09 811 € 686 € 710 € 761 €

26.06. 818 € 692 € 717 € 768 €

 24.08. 823 € 697 € 722 € 773 €

 29.06. 859 € 727 € 753 € 809 €

 21.08. 863 € 730 € 757 € 813 €

03.07, 06.07. 885 € 749 € 777 € 835 €

10.07. 888 € 752 € 779 € 838 €

13.07. 895 € 757 € 786 € 845 €

17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 
10.08, 14.08, 17.08

902 € 763 € 792 € 852 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL

Loc în DBL cu 
REDUCERE 12% 
aplicată la cazare 
până la 31.12

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

 15.06, 19.06, 22.06, 29.06, 
03.07, 06.07, 10.07 

910 € 788 € 860 €

 13.07. 953 € 826 € 903 €

17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 
31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 
14.08, 17.08, 21.08, 24.08, 
28.08, 31.08, 04.09, 07.09

1.009 € 752 € 959 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată
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Hotel Costa Verde by Blue Sea ���

Hotel Blue Sea Arenal Tower ���

Localizare: Hotelul se află în localitatea El Arenal, la 8 km de 

aeroport şi la 10 minute de mers pe jos de plaja Arenal. 

Facilități hotel: Piscină în aer liber şi solar, restaurant, 

conexiunea Wi-Fi, grădină și terasă, cameră de bagaje, aer 

condiţionat, lift, seif (contra cost). La un cost suplimentar se 

poate face check-out târziu.

Facilități camere: Camerele au aer condiţionat, TV satelit, 

seif (contra cost), baie dotată cu cadă și articole de toaletă.

Sport și agrement: Ca modalităţi de petrecere a timpului 

liber disponibile la hotel sunt închirerile de biciclete şi 

practicarea tenisului de masa, de asemenea beneficiează de 

divertisment de seară, club pentru copii şi animatori. 

Localizare: Blue Sea Arenal Tower se afla la 4 minute de plaja. 

Aeroportul din Palma se afla la 8, 4 km.

Facilități hotel: Complexul hotelier este spaţios, cu terase 

şi grădini amenajate în stilul tipic spaniol şi oferă o varietate 

de facilităţi pentru o sedere confortabila: restaurant, acces 

direct la plaja, piscina în aer liber, solar, camera de jocuri, snack 

bar, restaurant, internet wireless gratuit, camera de bagaje, 

spălătorie, recepţie deschisa nonstop, aer condiţionat, lift. 

Facilități camere: Toate camerele sunt parţial renovate,  

dotate cu telefon, seif contra cost, baie cu dus/cada și articole 

de toaleta gratuite, balcon, internet Wi-Fi.

Sport și agrement: Cei care doresc să facă mişcare au 

la dispoziţie facilităţi de sporturi nautice în apropiere. 

Deasemenea turiştii care doresc să profite la maximum de viaţa 

de noapte locală vor găsi cateva baruri la câţiva pași de Arenal 

Tower Hotel sau pot face o scurtă călătorie în capitala animată 

din Palma, unde pot gasi o gamă largă de baruri și cluburi cu 

DJ internaţionali, muzică live și nopţi tematice. 

Puncte forte
�» Piscina exterioară

�» Wi-Fi gratuit în întregul hotel

�» Aproape de atracţiile turistice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

583 €
TURISTIC

Puncte forte
�» Piscina exterioară cu terasă

�» Aproape de punctele de atractie ale 

zonei

�» Facilităţi de sporturi nautice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada 

sejuruluiv

de la

601 €
TURISTIC

A
D

U
LT O

N
LY

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare până la 31.12

Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 31.01

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 03.07, 06.07, 28.08, 31.08, 04.09, 07.09 688 € 583 € 601 € 638 €

 10.07. 700 € 593 € 611 € 650 €

29.06. 721 € 610 € 674 € 671 €

 24.08. 723 € 612 € 631 € 673 €

 13.07. 734 € 622 € 642 € 684 €

21.08. 757 € 641 € 662 € 707 €

17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 
10.08, 14.08, 17.08

768 € 650 € 672 € 718 €

 26.06. 770 € 652 € 674 € 720 €

 15.06, 19.06, 22.06. 803 € 679 € 703 € 753 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Taxele de aeroport (95 €/pers.)

Asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno

Taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI Loc în DBL

Loc în DBL cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare 
până la 31.01

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

 03.07, 06.07, 28.08, 31.08, 
04.09, 07.09 

688 € 601 € 638 €

 10.07. 697 € 609 € 647 €

 24.08. 717 € 627 € 667 €

 13.07. 726 € 635 € 676 €

21.08. 745 € 652 € 695 €

17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 
31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 
14.08, 17.08

755 € 661 € 705 €

29.06. 775 € 679 € 725 €

26.06.

 15.06, 19.06, 22.06 810 € 710 € 760 €

Plecări din Bucureşti- Miercuri / Sâmbată
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DE LA 610 €

Tenerife
„Insula eternei primăveri”, unde vacanța ține tot anul! 

Cunoscută și sub numele de „Insula eternei primăveri”, Tenerife este 

cea mai mare și mai populată insulă din arhipelagul Canar, din Oceanul 

Atlantic, fiind vizitată anual de milioane de oameni. De la plajele cu 

nisip auriu, până la piesajele dramatice ale Muntelui Teide, din Parcul 

Național, Tenerife oferă atracții pentru toate gusturile. Aici, vacanța 

ține tot anul! Motivul: clima temperată, plajele relaxante, varietatea 

resorturilor și sporturile nautice. De asemenea, Insula Tenerife are 

o remarcabilă diversitate ecologică, deținând peste1400 de specii 

de plante și mii de specii de pești, păsări, țestoase marine, balene și 

delfini. Ce mai, un paradis tropical favorabil oricărui tip de vacanță.

Playa de las Américas

Los Christianos

Las Galletas

Aeropuerto
Reina Sofia

Santa Cruz
de Tenerife

La Laguna

PuPuerto dePuPu
la Cruz

Garachico Icod de
los Vinos

Los Gigantes
Puerto de Santiago

Bajamar

Buenavista
del Norte

Los Realejos

Candelaria

Fasina

Arico

Grandilla
de Abona

Arona

Guía de Isora

Santiago del Teide

San Juan
de la Rambla

El Sauzal

Tegueste

Tacoronte

Masca

Adeje

Güímar
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Hotel Alexandre Troya ����

Localizare: Hotelul Alexandre Troya este situat lângă plaja 

staţiunii Playa de las Americas, înconjurat de grădini tropicale. 

Aeroporturile Tenerife Sur și La Gomera se află la 15 km, 

respectiv 47 km de la proprietate. În apropierea hotelului se 

găsesc urmatoarele puncte de atracţie: Parcul Siam (600 m), 

Golf Las Americas (1, 1 km), San Eugenio Shopping Centre (1, 

1 km), Aqualand (1, 3 km), Safari Shopping Centre (1, 4 km), 

Gran Sur Shopping Centre (2, 3 km). Parcul acvatic Siam se 

află la 5 minute de mers cu maşina.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiștilor piscină 

în aer liber, centru SPA, centru de fitness și terenuri de tenis, 

sesiuni de masaje, squash, minigolf şi biliard. Hotelul oferă 

zonă de joacă şi piscină pentru copii. Accesul Wi-Fi este 

gratuit în întreaga proprietate. Restaurantul Palapa de lângă 

piscina hotelului servește gustări și mâncăruri mediteraneene 

și internaţionale. 

Facilități camere: Camerele sunt decorate într-un stil 

modern, luminoase și confortabile, dotate cu aer condiţionat, 

TV prin satelit, balcon, birou, dulap, seif contra cost. Grupul 

sanitar propriu este dotat cu uscător de păr.

Puncte forte
�» Piscină în aer liber

�» Aproape de plaja

�» Centru Spa și fitness

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

785 €
CONFORT

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% aplicată 
la cazare până la 31.01

Loc în DBL cu 
REDUCERE 10% aplicată 
la cazare până la 28.02

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

 18.06. 835 € 785 € 785 € 785 €

25.06. 840 € 790 € 790 € 790 €

02.07, 09.07, 27.08, 03.09, 
0.09, 17.09, 24.09.

883 € 765 € 784 € 833 €

16.07. 908 € 785 € 805 € 858 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08 969 € 836 € 860 € 919 €

20.08. 957 € 826 € 872 € 907 €

Plecări din Bucureşti - marti

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele opţionale.
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Hotel Alexandre Gala ����

Localizare: Hotelul este situat în Playa de las Americas, la 

100 metri de plajă. Aeroportul Tenerife Sur se află la 15 km, iar 

aeroportul Los Rodeos situat in nordul insulei la 47km.

Facilități hotel: Hotelul dispune de terasă, grădină, spa și 

centru de wellness, solar, sală de fitness, saună, snack bar, 

restaurant (bufet), mic dejun în cameră, bar, lounge/ cameră 

comună cu TV, aer condiţionat, seif, lift, facilităţi pentru 

persoane cu mobilitate redusă, room service, check-in/check-

out express, recepţie. Centrul SPA are o piscină interioară 

mare şi asigură diverse tratamente de hidroterapie şi masaj. 

În plus, există o cadă cu hidromasaj şi o zonă de fitness. 

Există şi un club pentru copii. Lounge-ul cu TV se bucură de 

acces gratuit la internet Wi-Fi, iar la recepţie sunt disponibile 

calculatoare cu acces la internet, la un cost suplimentar.

Facilități camere: Camerele au un decor simplu și sunt 

spatioase. Acestea au balcon sau terasă și dispun de grup 

sanitar cu cadă și duș, uscător de păr, halat și papuci de casă, 

aer condiţionat, mini-bar, seif (contra cost), birou și TVLCD.

Activități/ Divertisment: Divertisment seara, scufundări, 

drumeţii, club pentru copii, animatori, darts, tenis de masă, 

biliard, teren de joacă, teren de golf (la maxim 3 km).

Puncte forte
�» Programe de divertisment pe timpul 

serii

�» Camere izolate fonic

�» Facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

722 €
CONFORT

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% aplicată 
la cazare până la 31.01

Loc în DBL cu 
REDUCERE 10% aplicată 
la cazare până la 28.02

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

18.06. 831 € 722 € 739 € 773 €

25.06. 837 € 726 € 743 € 778 €

02.07, 09.07 869 € 753 € 772 € 809 €

16.07. 893 € 773 € 793 € 833 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 
27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 
24.09.

955 € 824 € 847 € 893 €

20.08. 942 € 814 € 836 € 881 €

Plecări din Bucureşti - marti

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice 

şi programele opţionale.
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Hotel Zentral Center ����

Localizare: Hotelul se află amplasat în partea de sud a insulei 

Tenerife, în partea centrală a statiunii Playa de las Américas la 

o distanţă de 15 km faţă de aeroportul Reina Sofia și la 700 m 

faţă de plajă.

Facilități hotel: Hotelul Zentral Center a fost construit în 

2003 și oferă un echilibru între relaxare și viaţa business. 

Acesta se află localizat într-o clădire modernă, spaţioasă 

și elegantă de 7 etaje. Hotelul dispune de 1 bar cu 

spaţiu pentru fumători și nefumători, 3 săli echipate cu 

echipamente audio-vizuale moderne, incluzând un ecran 

de 2x2 m, o terasă pe acoperiș, o piscină încălzită, Jacuzzi, 2 

saune, recepţie cu program 24 de ore și servicii de schimb 

valutar. Centrul de afaceri din incinta hotelului dispune de 

săli de conferinţă dotate cu echipamente audio-vizuale 

moderne (calculatoare, imprimante, xeroxuri, telefoane și 

proiectoare), necesare pentru întâlniri, banchete, congrese, 

video-conferinţe, întâlniri de afaceri. Făcând parte dintr-un 

centru comercial, ceea ce este unic în partea de sud a insulei 

Tenerife, oaspeţii pot alege dintr-o gamă variată de activităţi 

pe care le pot desfășura în timpul liber (cinema, magazine, 

restaurante, saloane de înfrumuseţare).

Facilități cameră: Hotelul dispune de 208 camere decorate 

astfel încât să ofere o atmosferă confortabilă.Toate camerele 

dispun de aer condiţionat, telefon cu linie directă, TV prin 

satelit, seif contra-cost, uscător de păr, mini bar la cerere și 

garderobe.

Puncte forte
�» Centru SPA

�» Centru de afaceri cu săli de conferinţă

�» Diverse activităţi pentru petrecerea 

timpului liber

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

683 €
CONFORT

A
D

U
LT O

N
LY

  

PLECĂRI Loc în DBL
Loc în DBL cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

18.06. 766 € 683 € 716 €

25.06. 771 € 688 € 721 €

27.08. 798 € 711 € 748 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08. 802 € 715 € 752 €

03.09, 10.09, 17.09, 24.09. 787 € 702 € 737 €

Plecări din Bucureşti - marti

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi programele opţionale.
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Hotel GF Noelia ���

Villa de Adeje Beach ���

Localizare: Această proprietate se află la 300m de Playa 

Jardin (aproximativ 4 minute pe jos faţă de plajă) din 

staţiunea Puerto de la Cruz, la 5 minute de renumitul parc 

Loro şi 90km de aeroportul Tenerife Sur.

Facilități hotel: Hotelul oferă o piscină pe acoperiş şi o 

terasă la soare cu vedere la oraş şi la munte, Wi-fi gratuit în 

lobby. Restaurantul hotelului serveşte mese tip bufet, inclusiv 

preparate internaţionale şi tipice Insulelor Canare. Barul cu 

pian oferă muzică live și animaţie în fiecare seară. La 5 minute 

de mers pe jos puteţi găsi numeroase baruri şi restaurante. 

Facilități camere: Fiecare dintre cele 106 studio-uri este 

decorat în culori calde şi are TV, telefon, aer condiţionat, o 

canapea extensibilă dublă, o chicinetă utilată şi un balcon 

mobilat. Baia include articole de toaletă şi un uscător de păr.

Activități/ Divertisment: Cyber Cafe, billiard și sala de jocuri, 

Recepţia cu program nonstop poate organiza excursii şi oferă 

servicii de schimb valutar şi de închiriere auto.

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Costa Adeje, 

în sudul insulei Tenerife, în zona San Eugenio, la 500 m de 

Puerto Colon şi de plaja Torviscas. Această proprietate se afla 

la 6 minute de mers pe jos faţă de plajă. 

Facilități hotel: Un restaurant, doua piscine (una încalzită) 

dintre care una cu secţiune pentru copii, umbrele și saltele 

(contra cost), internet Wi-Fi contra cost, cameră de bagaje, 

închirieri auto, schimb valutar, recepţie deschisă nonstop, lift, 

facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă. 

Facilități camere: Hotelul are opt etaje şi o capacitate de 120 

de studiouri şi apartamente dotate cu baie proprie, uscător 

de păr, balcon mobilat, bucătărie complet echipată (plită, 

frigider și ustensile de bucătărie), TV (contra cost), seif (contra 

cost), telefon (numai pentru uz intern).

Sport și agrement: Proprietatea are un teren de squash, 

facilităţi pentru tenis de masă, billiard, darts, sala de fitness, o 

sală de jocuri, o cadă cu hidromasaj și o saună; zilnic program 

de divertisment la Bar Hall.

Puncte forte
�» Aproape de baruri și restaurante

�» Camere spatioase

�» Piscină pe acoperiş

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

610 €
TURISTIC

Puncte forte
�» Piscina încălzită şi terasă cu șezlonguri 

gratuite

�» Numeroase facilităţi de sport și 

agreement

�» Bucătărie complet echipată

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

746 €
TURISTIC

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în Studio

Loc în Studio cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare până la 31.03

OFERTA SPECIALA   
Locuri limitate

03.09, 10.07, 17.07, 24, 07, 697 € 610 € 647 €

18.06, 25.06, 02, 07, 09.07, 703 € 615 € 653 €

16.07, 737 € 643 € 687 €

27.08. 753 € 656 € 703 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08. 762 € 664 € 712 €

Plecări din Bucureşti - marti

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele 

opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în Studio

Loc în STU cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 31.03

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

 18.06. 837 € 746 € 787 €

 25.06. 845 € 759 € 795 €

 27.08. 875 € 825 € 845 €

03.09, 10.09, 17.09, 24.09. 845 € 795 € 815 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 
13.08, 20.08.

887 € 837 € 857 €

Plecări din Bucureşti - marti

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele turistice şi programele 

opţionale.

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel GF Isabel ����

Hotel Fanabe Costa Sur ����

Localizare: Hotelul Isabel se află la 600 m de la plaja 

Fanabe Beach, plajă recent premiată cu steagul albastru. 

Complexul este înconjurat de baruri și magazine. 

Statiunea Playa de las Americas se găsește la 1, 5 km, iar în 

apropiere au staţie de autobuze. Aeroportul Tenerife Sur se 

află la o distantă de 16 km, pe când aeroportul La Gomera 

se găsește la 47 km de hotel.

Facilități hotel: Recepţie 24 de ore, 2 pisicine, una pentru 

adulţi care dispune și de rampa de acces pentru persoanele 

cu mobilitate redusă și una pentru copii, un restaurant 

principal, 3 baruri, animaţie, acces gratuit la Wi-Fi in recepţie, 

spălătorie, teren de tenis, ping pong și biliard, wellness și 

sala de gimnastica, sezlonguri, saltele, prosoape și umbrele, 

parcare. 

Facilități camere: 176 apartamente ce dispun de camera 

de zi, bucătărie, dormitor și baie completă; 5 apartamente 

speciale pentru persoanele cu dizabilitati; 188 de 

bungalowuri ce dispun in plus și de gradină și vile, 10 unitaţi 

de cazare cu un dormitor și baie completă, 10 cu doua 

dormitoare și două băi.

Localizare: Hotelul este situat la 20 km de aeroportul Reina 

Sofia (Tenerife Sud), la 90 km de aeroportul Los Rodeos 

(Tenerife Nord), la 500 m de plaja  Fanabe și plaja  Del Duque, 

și la 3 km de Golful Costa Adeje.

Facilități hotel: Hotelul este adaptat pentru oaspetii cu 

mobilitate redusa având multe rampe pentru acces usor 

la restaurante, piscine și alte facilitaţi. Acesta dispune de 

recepţie non-stop, 3 piscine, prosoape de piscină, restaurant, 

bufet potrivit copiilor, 2 baruri, animaţie, mini club pentru 

copii, mini disco, cameră de jocuri, sală de conferinţe, internet 

corner, internet Wi-Fi gratuit in lobby, coafor, sală de fitnes, 

spa, baie turcească, cadă cu hidromasaj, teren de tenis, mini 

golf, parcarea publică gratuit la proprietate.

Facilități camere: 413 camere spaţioase, decorate în nuanţe 

calde, cu mobilier din lemn. Toate camerele sunt utilate cu TV 

satelit, telefon, minibar cu serviciu a la carte (contra cost), seif 

(contra cost), balcon mobilat. Baia, mare și confortabilă, are 

un uscător de păr și produse de toaletă de bază.

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Facilitaţi pentru persoanele cu 

dizabilităţi

�» Piscina in aer liber

�» Centru wellness

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului 

de la

693 €
CONFORT

Puncte forte
�» Aproape de plajă

�» Facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi

�» Camere spaţioase

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

687 €
CONFORT

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în Apartment 

Loc în APT cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 28.02

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09 777 € 693 € 727 €

16.07, 848 € 756 € 798 €

27.08, 883 € 787 € 833 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 901 € 803 € 851 €

Plecări din Bucureşti - marti
Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice 

şi programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 28.02

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 03.09, 10.09, 
17.09, 24.09

765 € 687 € 715 €

16.07. 818 € 733 € 768 €

27.08. 844 € 757 € 794 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08. 856 € 769 € 806 €

Plecări din Bucureşti - marti
Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.
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Hotel Spring Bitacora ����

Hotel Spring Vulcano ����

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Playa de Las 

Americas la 5 minute de marile magazine de la Piramida de 

Arona unde se afla şi centrul staţiunii şi la numai 8 minute 

de plaja lata cu nisip. Aeroportul Tenerife Sud se afla la 20 de 

minute de mers cu mașina.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi 

restaurante, piscină pentru adulţi și piscina pentru copii, 

bar la piscină, tobogan cu apa, loc de joaca pentru copii, 

babysitter, tenis, mini golf, acces la internet, personal 

multilingv, meniuri cu diete speciale (la cerere), seif, lift, aer 

condiţionat. 

Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu balcon, 

baie cu duş și articole de toaletă, halate de baie și papuci, 

uscător de păr, aer condiţionat, TV cu ecran plat, frigider, 

telefon, mini-bar.

Sport și agrement: Parc acvatic, programe de divertisment 

de seară, club pentru copii, club de noapte/DJ şi un teren de 

tenis, de asemenea în apropiere sunt cele mai importante 

puncte de atractie, precum: Safari Shopping Centre (300 m), 

Golf Las Americas (1, 2 km), Parcul Siam (1, 6 km), Aqualand 

(2, 3 km), Gran Sur Shopping Centre (3, 4 km).

Localizare: Spring Vulcano este situat la 10 minute de mers 

pe jos faţă de plajă. Proprietatea este situată în Playa de 

las Américas, la aproximativ 300 de metri de plajă. Parcul 

acvatic Siam Park se află la 5 minute de mers cu maşina, 

iar Aeroportul Tenerife Sur este situat la 17 km. Rezervaţia 

naturală Parque Nacional del Teide se află la 1 oră de mers cu 

mașina.

Facilități hotel: În incinta hotelului, oaspeţii au la dispoziţie 

piscină în aer liber, grădină şi personal de divertisment, 

accesul la internet Wi-Fi este disponibil gratuit în toate 

zonele, snack bar, restaurant tip bufet, care serveşte 

mâncăruri vegetariene şi preparate la grătar. Este disponibil 

și un loc de joacă pentru copii, iar oaspeţii pot juca biliard la 

proprietate sau golf la doar 1, 5 km.

Facilități camere: Hotelul pune la dispoziţie, pentru cazare, 

camere confortabile și curate, dotate cu aer condiţionat, TV 

prin satelit, terasă, grup sanitar propriu, articole de toaletă 

gratuite și un uscător de păr. Unele camere au vedere la 

mare.

Puncte forte
�» Meniuri cu diete speciale

�» Parc acvatic

�» Aproape de atracţiile turistice

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

796 €
CONFORT

Puncte forte
�» Loc de joacă pentru copii

�» Aproape de plajă

�» Acces gratuit la internet

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

743 €
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

Loc în DBL cu REDUCERE 8% 
aplicată la cazare până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09 883 € 796 € 833 €

18.06, 25.06, 02.07, 09.07 912 € 823 € 862 €

20.08. 950 € 857 € 900 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08 1.000 € 902 € 950 €

Plecări din Bucureşti - marti
Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice 

şi programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

Loc în DBL cu REDUCERE 8% 
aplicată la cazare până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

18.06. 825 € 743 € 775 €

25.06. 840 € 757 € 790 €

03.09, 10.09, 17.09, 24.09 861 € 776 € 811 €

27.08. 914 € 824 € 864 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08 934 € 843 € 884 €

Plecări din Bucureşti - marti
Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.
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Hotel Spring Arona Gran ����

Hotel Botanico & Oriental Spa Garden �����

Localizare: Arona Gran Hotel este amplasat pe faleza plajei 

Los Cristianos, la 16 km de aeroportul Reina Sofia, și la 85km 

de aeroportul Tenerife nord.

Facilități hotel: Oferind o priveliste superba la oceanul 

Atlantic, hotelul dispune de: 3 piscine (inclusiv interioara) 

şi o terasă cu umbrele şi sezlonguri, sală de fitness, aer 

condiţionat în toate spaţiile publice, terasă, bar, recepţie, 

salon de înfrumuseţare, wi-fi inclus, centru SPA, servicii 

concierge, room service, billiard şi restaurante. 

Facilități camere: Hotelul Spring Arona Gran are 391 de 

camere cu vedere laterala la mare sau la piscină şi sunt 

dotate cu televizor, aer condiţionat, balcon sau terasă, 

telefon, papuci şi halate, oglinda cosmetică, feon, minibar, 

seif, prosoape de piscină.

Sport și agrement: Hotelul dispune de facilităţi gratuite 

precum: aerobic, divertisment de seara, animatori, club de 

noapte cu DJ, camera de jocuri, squash și teren de golf (cost 

suplimentar).

Localizare: Hotelul este situat in Puerto de la Cruz, fiind cel 

mai luxos hotel din Insulele Canare. Plaja este la 8 minute.

Facilități hotel: 4 restaurante, o terasă, un bar, camera 

de bagaje, Wi-Fi gratuit, spălătorie, zona pentru fumători, 

aer condiţionat, seif, lift, facilităţi VIP în cameră, salon de 

frumusete, room service, 3 piscine exterioare şi acces spa 

nelimitat și gratuit.

Facilități camere: Camerele sunt elegant mobilate şi 

confortabile. Acestea dispun de aer condiţionat, TV, balcon,  

baie cu articole de toaleta de lux, halate de baie şi papuci, 

internet Wi-Fi gratuit, seif, camere de familie, camere 

interconectate şi camere pentru nefumători (la cerere), 

telefon, room service 24 de ore. 

Sport și agrement: Atât adulţii, cât şi copii, se pot distra 

la “Botanico Kinder Adventure”, unde vor lua parte de 

animaţie şi divertisment. In afara locaţiei turiştii pot practica 

snorkelling, hiking squash, călărie, scufundări, ciclism, canoe 

sau zbor cu parapanta. La 3 km se găseşte şi un teren de golf.

Puncte forte
�» Centru spa

�» Wi-Fi gratuit în întregul hotel

�» Infinity pool 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

860 €
PREMIER

Puncte forte
�» Servicii de lux

�» Centru spa cu piscina interioară

�» 4 restaurante cu terasă exterioară

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

1015 €
DELUXE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

18.06, 25.06, 02.07, 09.07 1.065 € 1.015 €

03.09, 10.09, 17.09, 24.09 1.073 € 1.023 €

27.08, 1.130 € 1.080 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08 1.153 € 1.103 €

Plecări din Bucureşti - marti

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele turistice 

şi programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 28.02

Loc în DBL cu REDUCERE 5% 
aplicată la cazare până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

18.06. 965 € 860 € 883 € 915 €

25.06. 967 € 861 € 885 € 917 €

02.07, 09.07, 16.07, 
23.07, 30.07, 06.08, 
13.08, 20.08

980 € 873 € 897 € 930 €

27.08. 1.005 € 895 € 921 € 955 €

03.09, 10.09, 17.09, 
24.09

1.067 € 950 € 979 € 1.017 €

Plecări din Bucureşti - marti

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele opţionale.
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Hotel Taoro Garden ����

Hotel Puerto Palace ����

Localizare: Taoro Garden este situat în Puerto de la Cruz, la 1 

km de lacul Lago Martianez şi la 9 minute de mers pe jos faţă 

de plajă, In apropiere se află Parcul Taoro. Cel mai apropiat 

aeroport este situat la 21 km.

Facilități hotel: Hotelul Taoro Garden pune la dispoziţie 

mai multe piscine, din care o piscină sezonieră, una pentru 

relaxare şi una încălzită, solar, sauna, internet Wi-Fi gratuit în 

întreaga proprietate, restaurant, bar, bucătărie deschisă și 

activităţi de divertisment pentru copii și adulţi. 

Facilități camere: Camere confortabile și spaţioase, dotate 

cu aer condiţionat, TV cu ecran plat, terasă, baie, articole de 

toaletă şi uscător de păr. Anumite camere includ o zonă de 

relaxare.

Sport și agrement: Hotelul pune la dispozitia clienţilor 

programe de divertisment şi animatori, de asemenea aceştia 

se pot bucura de facilităti precum biliard, echipament de 

tenis, bibliotecă, tenis de masă, cameră de jocuri, teren de 

tenis.

Localizare: Hotelul este situat intr-o zona rezidentiala a 

orasului Puerto de la Cruz din nordul insulei Tenerife, la 10 

minute de centrul oraşului şi la 12 minute de plajă. 

Facilități hotel: Salon de înfrumusetare, restaurant, bar la 

piscină, bar la recepţie, sală de gimnastică, internet WiFi, mai 

multe piscine: una incalzita (pe perioada sezonului mai rece), 

alta cu o cascada naturala, unde exista și o sectiune speciala 

pentru copii și un jacuzzi exterior, dar și o piscina speciala, 

privata.

Facilități camere: 290 unitati de cazare (junior suite-uri, 

camere duble și camere single), dotate cu baie cu cada/ dus, 

uscator de par, articole de toaleta, minibar (contra cost), TV 

satelit, seif (cost suplimentar), internet Wi-Fi gratuit și o terasa 

cu vedere la munte sau la mare.

Sport și agrement: Hotelul are o echipa de animatie care 

ofera diverse programe şi spectacole cu tematica nationala și 

internationala, muzica live, diferite sporturi (tenis, volei, tenis 

de masa, water-aerobics, aerobic, minigolf, etc).

Puncte forte
�» Wi-Fi gratuit în întregul hotel

�» Tipuri variate de camere

�» Ideal pentru cupluri 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

640 €
CONFORT

Puncte forte
�» Locaţie deosebita

�» Gamă largă de activităţi şi facilităţi

�» Zona superbă cu piscine 

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Demipensiune

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

671 €
CONFORT

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

Loc în DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare până la 31.03

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

18.06, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09 752 € 671 € 702 €

25.06, 754 € 672 € 704 €

02.07, 09.07, 16, 07, 23.07 763 € 680 € 713 €

27.08, 767 € 684 € 717 €

30.07, 770 € 687 € 720 €

06.08, 13.08, 20.08, 773 € 690 € 723 €

Plecări din Bucureşti - marti

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

Loc în DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare până la 31.01

Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 28.02

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

18.06. 733 € 640 € 652 € 683 €

25.06. 735 € 642 € 655 € 686 €

03.09, 10.09, 17.09, 24.09 747 € 652 € 665 € 697 €

02.07. 755 € 658 € 671 € 705 €

09.07. 774 € 674 € 688 € 724 €

27.08. 789 € 687 € 702 € 739 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08. 821 € 713 € 730 € 771 €

Plecări din Bucureşti - marti

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate 

de supliment SGL, reduceri 

TPL, politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de 

călătorie, asigurarea storno, 

taxa de intrare la obiectivele 

turistice şi programele 

opţionale.
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Sandos San Blas Nature Resort �����

Hotel GF Costa Adeje Gran �����

Localizare: Situat în partea sudică a insulei Tenerife, în 

staţiunea San Miguel de Abona, la 16 km de Playa de las 

Americas și la 8 km de aeroport. 

Facilități hotel: Hotelul ofera 8 piscine (dintre care 3 cu 

secţiune pentru copii), 3 restaurante, 4 snack bar, centru SPA 

& wellness, mini-spa cu băi turcești, servicii plimbări cu barca, 

Kids Club, cursuri de golf, Eco Club, organizare evenimente, 

servicii transfer, room service, internet wireless, parcare, 

sală de fitness, facilităţi pentru persoane cu mobilitate 

redusă, salon de înfrumuseţare, club de noapte, terenuri 

de tenis. Oaspeţii se pot bucura de grădinile realizate în 

stilul tradiţional spaniol și de serviciu de transfer gratuit în 

staţiunea Playa de las Americas. 

Facilități camere: Camerele sunt spaţioase și au un design 

modern, oferind balcon cu vedere la ocean, baie cu cadă 

cu hidromasaj, articole de baie gratuite, wi-fi inclus, aer 

condiţionat, facilităţi VIP, ziare, room service. 

Localizare: Hotelul este situat în Costa Adeje, în sudul Insulei 

Tenerife, la 500 m de plaja El Duque, în staţiunea Playa de 

Fañabe. Aeroportul se afla la 20 km.

Facilități hotel: 4 piscine, două zone separate pentru nudişti, 

Spa-ul hotelului are o saună, cadă cu hidromasaj şi baie 

turcească. De asemenea turiştii au la dispoziţie: recepţie 

24h, 3 restaurante (bufet și a la carte), 3 baruri, bufet potrivit 

copiilor, meniuri cu diete speciale (la cerere), internet cafe, 

internet Wi-Fi gratuit, centru de wellness, facilităţi pentru 

persoane cu mobilitate redusă, personal multilingv.

Facilități camere: Camerele hotelului au balcon privat 

mobilat, cu vedere la munte, piscină sau la mare și sunt 

dotate cu aer condiţionat, muzică ambientală, baie privată, 

uscător de păr, TV LCD, telefon, mini-bar, seif (contra cost). 

Sport și agrement: Hotelul oferă un program de 

divertisment, cu spectacole live şi jocuri, mini-club și mini-

discotecă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani, sala 

de fitness terenuri de tenis, fotbal și mini golf, masa de ping 

pong, biliard, teren de tenis cu iluminare, sala de jocuri.

Puncte forte
�» Facilitati si servicii de calitate

�» Multe activităţi pentru petrecerea 

timpului liber

�» Localizat aproape de plajă

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

934 €
PREMIER

Puncte forte
�» Meniuri pentru diete special

�» Piscină pe acoperiş cu vedere 

panoramică

�» 3 restaurante și 3 baruri

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

799 €
PREMIER

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

Loc în DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare până la 31.12

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

18.06. 1.087 € 934 € 1.037 €

25.06. 1.102 € 946 € 1.052 €

27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09 1.175 € 1.007 € 1.125 €

02.07, 09.07, 16, 07 1.190 € 1.020 € 1.140 €

20.08. 1.286 € 1.099 € 1.236 €

30.07. 1.290 € 1.103 € 1.240 €

06.08, 13.08 1.331 € 1.136 € 1.281 €

Plecări din Bucureşti - marti

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

Loc în DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare până la 28.02

Loc în DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 03.09, 
10.09, 17.09, 24.09

925 € 799 € 821 € 875 €

16.07. 975 € 841 € 865 € 925 €

27.08. 1.001 € 862 € 888 € 951 €

30.07, 06.08, 13.08, 20.08 1.013 € 873 € 899 € 963 €

Plecări din Bucureşti - marti
Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

ALL 
INCLUSIVE
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Hotel GF Victoria �����

Hotel Hard Rock �����

Localizare: Hotelul a fost inaugurat în 2017 şi se află în Costa 

Adeje, la 150 de metri de plaja Playa del Duque şi la 400m 

de Playa Fanabe. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul 

Tenerife Sur, la 20 km de GF Victoria.

Facilități hotel: 4 zone de plajă, 7 piscine: piscine pentru 

adulţi, piscina family, 3 piscine pentru copii, piscină Rooftop 

Glass (o piscină de sticlă, cu fund şi pereţi transparenţi care 

se înalţă pe faţada hotelului) și o piscină naturistă. Există 3 

restaurante și 4 baruri. Internetul Wi-fi este gratuit in zonele 

publice. Proprietatea oferă parcare privată gratuită.

Facilități camere: Cele 242 de suite oferă baie, lounge cu 

toaletă separată, fierbător, aparat de cafea şi minibar, TV, cutie 

de valori, aer condiţionat şi articole de toaletă.

Sport și agrement: Centru SPA, coafor, teren de tenis, 

squash, Cybercafe, tenis de masă, biliard, teren de joacă, 

cameră de jocuri, teren de golf (la maxim 3 km). Copiii se vor 

bucura de parcul acvatic sau de cele 4 mini-cluburi (pentru 

fiecare categorie de varsta de la 10 luni la 17 ani).

Localizare: Situat pe coasta sudică a Insulei Tenerife, hotelul 

este o combinaţie între legendarul brand Hard Rock, facilităţi 

moderne și un design deosebit. Acesta este un hotel de lux 

situat pe malul mării, într-o zonă liniștită din Costa Adeje. 

Aeroportul Tenerife Sur se află la 25 km de hotel.

Facilități hotel: Recent renovat în anul 2016, hotelul pune 

la dispoziţia turiștilor numeroase facilităţi, precum: trei 

piscine exterioare, o lagună cu apă sărată, centru SPA, sală de 

fitness, parcare, internet Wi-Fi gratuit în tot hotelul, restaurant 

principal, beach club, snack bar, pool bar, kids club. 

Facilități camere: Hotelul dispune de camere de tip Deluxe 

Silver și Gold, Studio Suite Silver și Gold și Rock Royalty Studio 

Suite. Toate camerele sunt amenajate și mobilate modern, 

spaţioase și confortabile, dotate cu terasă mobilată, baia 

privată cu duș, uscător de păr, aer condiţionat, TV cu ecran 

plat, minibar, iPod docking station, fierbător electric, seif și 

acces gratuit la Wi-Fi.

Activități/Divertisment: Hotelul Hard Rock Tenerife include 

mai multe localuri de divertisment, un miniclub pentru copii 

şi adolescenţi şi un club pe plajă. 

Puncte forte
�» 7 piscine și 3 restaurante

�» Camere foarte spatioase

�» Multiple facilităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

1357 €
DELUXE

Puncte forte
�» Club pentru copii pe categorii de 

vârste

�» Localizat la mai puţin de 100 m de 

plajă

�» Tipuri variate de camere

Servicii incluse

�

�» Bilet avion cursă charter

�» Transfer aeroport-hotel-aeroport

�» 7 nopti cazare 

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică pe perioada sejurului

de la

983 €
DELUXE

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în Suite 

Loc în Suite cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare 
până la 28.02

Loc în Suite cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare 
până la 30.04

OFERTA 
SPECIALA 
Locuri limitate

18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 03.09, 
10.09, 17.09, 24.09

1.596 € 1.357 € 1.520 € 1.546 €

16.07. 1.765 € 1.497 € 1.685 € 1.715 €

27.08. 1.849 € 1.567 € 1.634 € 1.799 €

30.07, 06.08, 13.08, 20.08 1.892 € 1.602 € 1.671 € 1.842 €

Plecări din Bucureşti - marti

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.

  

PLECĂRI
STANDARD 
Loc în DBL

Loc în Suite cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare până la 31.01

Loc în Suite cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare până la 30.04

OFERTA SPECIALA 
Locuri limitate

18.06, 25.06, 02.07, 27.08, 03.09, 
10.09, 17.09, 24.09

1.146 € 983 € 1.015 € 1.096 €

09.07. 1.230 € 1.053 € 1.089 € 1.180 €

20.08. 1.251 € 1.108 € 1.108 € 1.201 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08 1.293 € 1.105 € 1.145 € 1.243 €

Plecări din Bucureşti - marti
Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

taxele de aeroport (125 €/pers)

asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice şi 

programele opţionale.
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DE LA 21 €

Bulgaria
Bulgarii au festivaluri în cinstea recoltelor de struguri, a fecioarelor care devin 

femei, a trandafirilor care înfloresc și chiar a alfabetului chirilic.

Vacanța în Bulgaria este extrem de ofertantă, de la mâncare, până la distracții 

nautice și excursii culturale. Aici turiștii se pot bucura de celebra kavarma sau 

baklava, centre de sănătate, care oferă toată gama de tratamente, muzee, 

catedrale, festivaluri și distracție nautică, precum surfing și navigație. Dacă ai ajuns 

în Bulgaria, nu trebuie să ratezi cascadele, parcurile acvatice sau scufundările. Cele 

mai bune locuri de pe litoralul românesc, unde se poate face scuba diving sunt 

Kavarna, Nessebar, Varna și Sozopol. Iar pentru și mai multă adrenalină, ai pista de 

carting din Sunny Beach. E în top sports! 
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Hotel Gergana ����

Localizare: Hotelul Gergana este situat pe malul 

marii, în imediata apropiere a rezervaţiei naturale 

“Baltata”.

Facilități hotel:  Gergana dispune de piscină 

exterioară, restaurant cu terasă, sală de fitness, 

bar, loc de joacă pentru copii, seif – contra cost la 

recepţie, internet, exchange, parcare, mini-market, 

spălatorie, rent a car.

Facilități camere: Toate camerele au telefon, radio, 

TV satelit, aer condiţionat, minibar, baie, balcon. 

Oaspeţii au posibilitatea de a închiria de la recepţie 

frigider (contra cost). Există şi o cameră echipată 

pentru persoane cu dizabilităţi.

Animaţie: Program de sport şi de divertisment 

pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 6 zile din 

săptămână; discotecă pentru copii şi scenete 

prezentate de echipe de animatori profesionişti. 

Muzică live în restaurant.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Umbrele şi şezlonguri gratuite

�» Piscină cu secţiune pentru copii

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

32 €/zi
CONFORT

Hotel Mura ���

Localizare: Hotelul Mura este situat pe plajă, în 

imediata apropiere a zonei cu magazine, baruri, 

restaurante.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia 

oaspeţilor o piscină exterioară și una interioară, 

jacuzzi, restaurant cu terasă în aer liber, sală de 

fitness, bar, gradiniţă pentru copii, seif cu plata 

la recepţie, birou de schimb valutar, parcare, 

programe de animaţie atât pentru copii cât și 

pentru adulţi (au loc în toate cele șapte zile ale 

săptămânii). Oaspeţii au posibilitatea de a inchiria 

frigider contra cost de la recepţia hotelului. Turiștii 

se pot bucura de serate tematice (bulgărească, 

seară cu specific marinăresc şi italienesc).

Facilități camere: Hotelul oferă camere cu vedere 

la mare sau la parc. Toate camerele au grup sanitar 

propriu, telefon, radio, TV satelit, aer condiţionat, 

mini bar (contra cost), balcon.

Puncte forte
�» Situat la 20 m faţă de plajă

�» Șezlonguri și umbrele gratuite la plajă

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

25 €/zi
TURISTIC

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL SSV cu REDUCERE 
15% aplicată la cazare, 
până la 31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL SSV cu REDUCERE 
10% aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

Loc în DBL 
SSV

20.05-07.06; 14.09-30.09 32 € 34 € 38 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 43 € 46 € 51 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 56 € 59 € 66 €

02.07-24.08 69 € 73 € 81 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
15% aplicată la cazare, 
până la 31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
10% aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

Loc în DBL 
PV

20.05-07.06; 14.09-30.09 25 € 26 € 29 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 34 € 36 € 40 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 45 € 48 € 53 €

02.07-24.08 53 € 59 € 62 €
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Hotel Kaliakra ����

Localizare: Hotelul Kaliakra Standard este situat pe 

malul mării, la 300 m de magazine şi restaurante.

Facilități hotel:  Hotelul dispune de restaurant 

şi terasă, lobby bar, snack bar, lounge bar, bar la 

piscină, 2 piscine exterioare pentru copii şi adulţi, 

teren de joacă pentru copii, mini club, 5 lifturi 

interioare şi unul panoramic, sală de conferinţe / 

animaţie, amfiteatru, grădiniţă, magazin, exchange, 

parcare, rent a car.

Facilități camere: Camerele sunt spaţioase şi 

confortabile, cu acces la internet, telefon, radio, TV 

satelit, LCD, seif, minibar (contra cost), uscător de 

păr, aer condiţionat, telefon, balcon.

Toate camerele au vedere la mare.

Animaţie: Discotecă pentru copii şi animatori 

profesionişti. Tenis de masă, volei şi fotbal de plajă, 

gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, 

table. Mini club. Muzică live în restaurant.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Şezlonguri şi umbrele gratuite la plajă

�» Servicii foarte bune de cazare şi masă

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi

�» All inclusive Plus

�» Asistenţă turistică locală

de la

36 €/zi
CONFORT

Hotel Kaliakra Mare ���

Localizare: Situat aproape de malul mării, hotel 

Kaliakra Mare oferă confort şi facilităţi care vă vor 

face concediul unul de neuitat, plin de emoţii şi 

momente plăcute. Posibilităţile de distracţie din 

preajma hotelului sunt o garanţie că veţi păstra 

mult timp această vacanţă în gând. 

Facilități hotel: Hotelul oferă all inclusive, iar 

restaurantul dispune de aer condiţionat și o terasă 

cu vedere la mare. Există o mare varietate de 

activităţi disponibile oaspeţilor în apropiere, inclusiv 

terenuri de tenis și mini golf. Cei mici se pot bucura 

de piscină pentru copii. Activităţi şi programe de 

animaţie pentru adulţi şi copii - 6 zile pe săptămână. 

Wireless gratuit în zonele publice. 

Facilități camere: Toate cele 148 camere sunt 

dotate cu aer condiţionat, cablu TV și balcon. Cele 

mai multe dintre ele au vedere la mare. Frigiderul și 

seiful se pot închiria la recepţie.

Puncte forte
�» Situat la 20 m faţă de plajă

�» Șezlonguri și umbrele gratuite la plajă

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi 

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

29 €/zi
TURISTIC 

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, până la 
31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, până la 
28.02.2019

Loc în DBL

20.05-07.06; 14.09-30.09 29 € 31 € 34 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 37 € 40 € 44 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 55 € 59 € 65 €

02.07-24.08 62 € 66 € 73 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL STD cu REDUCERE 
15% aplicată la cazare, 
până la 31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL STD cu REDUCERE 
10% aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

Loc în DBL 
STD

20.05-07.06; 14.09-30.09 36 € 38 € 42 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 50 € 53 € 59 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 67 € 71 € 79 €

02.07-24.08 76 € 80 € 89 €
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Hotel Sandy Beach ���

Localizare: Hotelul Sandy Beach este situat la 50m 

de plajă, aproape de zona de magazine, baruri și 

restaurante.

Facilități hotel: Hotelul Sandy Beach vă asigură 

o vacanţă în adevăratul sens al cuvântului, plină 

de emoţii şi momente minunate. Camerele 

confortabile şi serviciile ireproşabile sunt garanţia 

unui sejur desăvârşit. Amplasarea hotelului aproape 

de plajă şi de artera comercială centrală vă oferă 

posibilitatea să vă bucuraţi de o diversitate de 

distracţii estivale. Hotelul dispune de 163 camere 

modern mobilate, restaurant cu aer condiţionat 

tip buffet, lobby bar, sală de animaţie şi piscină 

exterioară.  

Facilități camere: Camerele au aer condiţionat 

şi sunt amenajate modern şi confortabil. Acestea 

dispun de baie cu duş, telefon, TV, internet şi 

televiziune prin cablu, balcon.

Puncte forte
�» Situat la 50 m faţă de plajă

�» Șezlonguri și umbrele gratuite la plajă

�» Piscină exterioară

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi 

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

26 €/zi
TURISTIC 

Hotel Laguna Garden ����

Albena este considerată a fi una din cele mai 

moderne și pline de verdeaţă. Însuși numele 

staţiunii este dat după numele unei tinere – Albena, 

care reprezintă simbolul frumuseţii și al purităţii în 

literatura bulgară. Albena este o staţiune care se 

adresează familiștilor.

Localizare: Hotelul Laguna Garden este situat în 

centrul staţiunii, la 150 m de plajă şi doar la câţiva 

metri de centrul balneologic Medica, unde sunt 

oferite diferite programe de cosmetică şi programe 

de tratament, precum şi sala de fitness.

Facilităţi hotel: Laguna Garden oferă piscină 

pentru adulţi şi copii, restaurant, lobby bar, snack 

bar, internet, masaj, salon înfrumuseţare, seif la 

recepţie, spălătorie şi călcătorie, .

Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu  aer 

condiţionat, cablu TV, telefon, minibar, baie cu duş.  

Toate camerele au balcon.

Puncte forte
�» Situat la 150 m faţă de plajă

�» Șezlonguri și umbrele gratuite la plajă

�» Piscină exterioară

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

27 €/zi
CONFORT 

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL STD cu REDUCERE 
15% aplicată la cazare, 
până la 31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL STD cu REDUCERE 
10% aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

Loc în DBL 
STD

20.05-07.06; 14.09-30.09 26 € 28 € 31 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 37 € 39 € 43 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 48 € 50 € 56 €

02.07-24.08 58 € 61 € 68 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, până la 
31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, până la 
28.02.2019

Loc în DBL

20.05-07.06; 14.09-30.09 27 € 29 € 32 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 37 € 39 € 43 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 48 € 51 € 57 €

02.07-24.08 58 € 61 € 68 €
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Hotel Elitsa ���

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Piscină exterioară

�» Activităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

22 €/zi
TURISTIC

Hotel Nona ���

În Albena se află cea mai importantă bază de 

tratament de pe litoralul Mării Negre, care oferă 

peste 120 de tipuri de proceduri cu implicarea 

diverșilor factori de tratament balnear. Tot aici găsiţi 

o varietate de restaurante, cafenele, pub-uri, baruri, 

discoteci, taverne, cafe-baruri, amplasate în mijlocul 

parcului. 

Localizare: Hotelul este situat pe malul mării în 

imediata apropiere a rezervaţiei naturale “Baltata”. 

La 600 m distanţă de hotel veţi găsi numeroase 

magazine, baruri și restaurante. 

Facilități hotel: Hotelul Nona dispune de 

restaurant, bar, seif și frigider spre închiriat, parcare, 

teren de joacă pentru copii. Turiștii beneficiază în 

cadrul hotelului Elitsa de piscină, snack bar, pool 

bar. 

Facilități camere: Camerele din hotel sunt dotate 

cu telefon, radio, TV satelit, aer condiţionat, balcon.

Puncte forte
�» Situat la 20 m faţă de plajă

�» Șezlonguri și umbrele gratuite la plajă

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

26 €/zi
TURISTIC

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL SV cu REDUCERE 
15% aplicată la cazare, 
până la 31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL SV cu REDUCERE 
10% aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

Loc în 
DBL SV

20.05-07.06; 14.09-30.09 22 € 23 € 26 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 31 € 33 € 37 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 42 € 44 € 49 €

02.07-24.08 48 € 50 € 56 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL SV cu REDUCERE 
15% aplicată la cazare, 
până la 31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL SV cu REDUCERE 
10% aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

Loc în 
DBL SV

20.05-07.06; 14.09-30.09 26 € 27 € 30 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 34 € 36 € 40 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 48 € 50 € 56 €

02.07-24.08 57 € 60 € 67 €

Localizare: Hotel Elitsa este situat pe plajă, iar în 

imediata apropiere a hotelului, se află rezervaţia 

naturală Baltata.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitia 

oaspetilor sai un restaurant, bar cu separeuri, 

piscină în aer liber, bar la piscină, seif la recepţie, 

birou de schimb valutar, parcare, magazin, gradiniţă 

pentru copii, room service.

Facilități camere: Toate camerele din hotelul 

Elitsa sunt standard și au in dotare un grup sanitar 

propriu, telefon, internet (contra cost), TV satelit, 

balcon.

Concept All Inclusive: Mic dejun, prânz, cină. Seri 

tematice:bulgărească, seară cu specific marinăresc 

şi italienesc.Grătare cu diferite tematici pe parcursul 

cinei. Snack bar: sandvişuri, pizza, salate, fructe, 

îngheţată. Băuturi alcoolice şi non-alcoolice 

bulgăreşti, vin, bere, sucuri, apă şi băuturi calde.
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Hotel Primasol Ralitsa Aqua Club ����

Localizare: Hotelul este situat la 950 m de plaja, 

într-un cadru natural, in imediata vecinătate se află 

clubul de hipism, teatrul de varietăţi şi 3 stadioane 

de fotbal.

Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, 

piscină exterioară, piscină interioară, piscină pentru 

copii, restaurant principal, restaurant à-la-carte, 

taverna, lobby bar, snack bar, restaurant pe plajă, 

acces gratuit la Parcul acvatic Aquamania, club 

pentru copii, rent a car, schimb valutar, spălătorie, 

taxi, centru SPA.

Facilități camere: Camerele şi apartamentele 

au aer condiţionat, sunt amenajate modern şi 

echipate cu baie cu duş, TV, telefon, seif, uscător 

de păr, balcon. Halate de baie și papuci sunt 

disponibile la cerere. Camerele au vedere fie către 

“Aquamania”, fie către curtea interioară a hotelului 

sau catre piscine.

Puncte forte
�» Acces gratuit în Aquamania

�» Şezlonguri şi umbrele gratuite la plajă

�» Servicii foarte bune de cazare şi masă

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi

�» All inclusive Plus

�» Asistenţă turistică locală

de la

31 €/zi
CONFORT

Hotel Vita Park ���

Localizare: Situat la 10 minute de mers pe jos de 

plaja.  Hotelul asigură, gratuit, shuttle bus la plajă.

Facilităţi hotel: Restaurant de baza, bar, bar langă 

piscină, piscină în aer liber pentru copii și adulţi, 

amfiteatru, teren de sport, teren de joacă pentru 

copii, seif individual contra cost. 

Facilităţi camere:  Camerele sunt dotate cu grup 

sanitar, balcon, telefon, aer condiţionat, TV satelit, 

frigider contra cost. 

Gratuit: două şezlonguri şi o umbrelă la plajă / 

cameră. Saltele sunt disponibile contra cost.

Sport și divertisment: Volei de plajă, tenis de cort, 

mini golf, călărie, fotbal, baschet, tenis de masă, 

fitness, biliard, Luna Park, darts. 

Parcul acvatic Aquamania: Intrare gratuită; acces 

la piscine şi tobogane; șezlonguri și umbrele 

Pentru copii: Club pentru copii, teren de joacă, 

meniu pentru copii.

Puncte forte
�» Bar la plajă

�» Acces gratuit în Aquamania

�» Şezlonguri şi umbrele gratuite la plajă

�» Servicii foarte bune de cazare şi masă

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi

�» All Inclusive Plus

�» Asistenţă turistică locală

de la

26 €/zi
TURISTIC

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, până la 
31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, până la 
28.02.2019

Loc în DBL 

20.05-07.06; 14.09-30.09 31 € 32 € 36 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 42 € 44 € 49 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 53 € 56 € 62 €

02.07-24.08 60 € 64 € 71 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, până la 
31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, până la 
28.02.2019

Loc în DBL 

20.05-07.06; 14.09-30.09 26 € 27 € 30 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 34 € 36 € 40 €

22.06-01.07; 25.08-06.09 43 € 46 € 51 €

02.07-24.08 47 € 50 € 55 €
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Hotel Com ���

Localizare: Situat într-o zonă cu verdeata, la 900 m 

de plajă și zonă de magazine, baruri, restaurante.

Facilități hotel:  Recepţie, restaurant, lobby bar, 

bar la piscină, snack bar, club de noapte, sala 

gimnastica, aerobic acvatic, internet, biliard, darts, 

teren tenis, amfiteatru, sala fitness, piscină mare 

exterioara, loc de joacă pentru copii, luna-park.

Facilități camere:  Cele 327 camere sunt dotate cu 

grup sanitar propriu, telefon, TV satelit, balcon.

GRATUIT: două şezlonguri şi o umbrelă la plajă / 

cameră. Saltele sunt disponibile contra cost.

Sport și divertisment: Excursii, sporturi acvatice, 

volei de plajă, tenis de cort, mini golf, călărie, 

scufundări, fotbal, baschet, tenis de masă, fitness, 

biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu 

trăsura, Luna Park, darts, gimnastică aerobică, 

gimnastică acvatică, şah.

Pentru copii: Teren de joacă şi piscină. 

Puncte forte
�»  Piscină exterioară

�» Șezlonguri și umbrele gratuite la plajă

�» Acces in Aquamania

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi

�» All Inclusive Plus

�» Asistenţă turistică locală

de la

21 €/zi
TURISTIC

Complex Orhideya ���

Localizare: Complexul Orhideya este situat în 

frumoasa zonă de parc a staţiunii Albena. De 

pe dealul pe care se află hotelul se deschide o 

privelişte inegalabilă spre mare. Atmosfera calmă 

de aici este alegerea perfectă pentru toţi cei ce 

simt nevoia de odihnă departe de zgomotul şi 

ritmul alert al vieţii citadine cotidiene

Facilități hotel: Complexul dispune de un 

restaurant cu aer condiţionat, restaurant a la carte, 

bar cu separeuri, snack bar, bar la piscină, piscină 

exterioară cu o secţiune pentru copii, teren de 

tenis, teren de volei, cabinet pentru masaj, acces la 

internet, sală de animaţie.

Facilități camere: Camerele au aer condiţionat şi 

sunt amenajate modern. Dispun de baie cu duş, 

telefon, televiziune prin cablu. Apartamentele au 

baie cu cadă. Toate camerele şi apartamentele au 

balcoane.

Puncte forte
�» Miniclub pentru copii

�» Piscină exterioară 

�» Echipă de animaţie

�» Șezlonguri și umbrele gratuite la plajă

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

21 €/zi
TURISTIC

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

     

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 31.12.2018

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

Loc în 
DBL 

20.05-07.06; 14.09-30.09 21 € 22 € 23 € 26 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 28 € 30 € 32 € 35 €

22.06-08.07; 20.08-06.09 35 € 37 € 40 € 44 €

09.07-19.08 38 € 41 € 43 € 48 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 31.12.2018

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

Loc în 
DBL 

20.05-07.06; 14.09-30.09 21 € 22 € 23 € 26 €

08.06-21.06; 07.09-13.09 28 € 30 € 32 € 35 €

22.06-08.07; 20.08-06.09 35 € 37 € 40 € 44 €

09.07-19.08 38 € 41 € 43 € 48 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune și eco 1.2€/adult/

zi, 0.6€/copil 2-11.99 ani/zi.
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Kaliakria Resort  ����

Localizare: Complexul se află în apropiere de 

Topola, la 6 km de Kavarna și 8 km de orașul Balchik. 

Orașul Varna este situat la circa 55 km. Kaliakria 

Resort se află pe malul mării dar datorită falezei 

foarte înalte cea mai apropiată plajă amenajată este 

la circa 3 km, se oferă transfer gratuit cu microbuzul 

din 2 in 2 ore (orarul exact se va află la recepţie).

Facilități hotel: Resortul beneficiază de sală de 

conferinţe, birou de schimb valutar, seif, piscine 

exterioare pentru adulţi și pentru copii, lift, 

restaurant Bistro Turquoise, lobby bar, bar la piscină 

Totally Romantic Bar, room service, minimarket, sală 

de fitness și parcare. Umbrelă și șezlong la piscinele 

complexului - gratuite în limita disponibilităţilor.

Facilități camere: Hotelul dispune de studiouri, 

apartamente cu o cameră, 2 dormitoare sau trei 

dormitoare, fiecare dispune de aer condiţionat, baie, 

telefon, televizor, minibar, uscător de păr și balcon.

Puncte forte
�» 5 piscine exterioare

�» Șezlonguri și umbrele la piscine

�» Transfer gratuit la o plajă amenajată

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» Mic dejun

�» Asistenţă turistică locală

de la

31 €/zi
CONFORT 

Hotel White Lagoon ���

Localizare: White Lagoon Beach Resort este situat 

la 8 km de Balchik. Albena se află la numai 15 km. 

Există un autobuz de transfer catre Balchik și Albena.

Facilități generale: Restaurant principal, restaurant 

a la carte, baruri, 2 piscine pentru adulţi, 1 piscină 

pentru copii, loc de joacă, teren multifuncţional 

(tenis și fotbal), sală de fitness, scenă pentru 

programe de animaţie, Wi-Fi.

Facilități camere: Camerele duble au 2 paturi twin, 

TV saltelit, aer condiţionat, baie, balcon. Studiourile 

au pat matrimonial, canapea, TV, AC, baie, seif, WiFi, 

chicinetă, balcon. Apartamentele cu un dormitor au 

living cu canapea și dormitor cu pat matrimonial, 

baie, paturi supraetajate pentru copii, chicinetă, 

WiFi, aer condiţionat, seif, balcon. Apartamentele cu 

2 dormitoare au living, chicinetă, 1 dormitor cu pat 

matrimonial, 1 dormitor cu 2 paturi twin, baie, TV, 

seif, aer condiţionat, WiFi, 2 balcoane. 

Puncte forte
�» Șezlonguri și umbrele gratuite la plajă

�» Transfer gratuit către Albena

�» 2 piscine exterioare

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

26 €/zi
TURISTIC  

ALL 
INCLUSIVE

   

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, până la 
31.12.2018

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, până la 
28.02.2019

Loc în 
DBL 
PV

05.05-31.05; 10.09-30.09 26 € 27 € 32 €

01.06-16.06; 01.09-09.09 33 € 35 € 41 €

17.06-01.07; 28.08-31.08 43 € 46 € 54 €

02.07-27.08 48 € 51 € 60 €

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa de staţiune 5€/pers./sejur.

    

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în STUDIO cu 
REDUCERE 30% 
aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING 
Loc în STUDIO  cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

EARLY BOOKING 
Loc în STUDIO cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, 
până la 30.04.2019

Loc în 
STUDIO 

05.05-31.05; 
16.09-13.10 31 € 35 € 40 € 44 €

01.06-13.06; 
08.09-15.09 46 € 53 € 59 € 66 €

14.06-18.07; 
01.09-07.09 61 € 70 € 78 € 87 €

19.07-31.08 66 € 76 € 86 € 95 €

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa de staţiune 5€/pers./sejur
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Hotel Berlin Golden Beach ����

În Nisipurile de Aur veţi putea găsi numeroase 

distractii pentru copii. Când vine seara, încep 

petrecerile! Pentru iubitorii jocurilor de noroc există 

cazinouri, iar pentru pasionaţii de dans există cluburi 

pe plajă și în apropierea acesteia.

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, în nordul 

staţiunii Nisipurile de Aur, la 1 km de centrul 

staţiunii, în apropierea portului de yachturi. 

Facilități hotel: Hotelul oferă parcare, spălătorie, 

seif, centru de afaceri, restaurant cu terasă și muzică 

live, baruri, salon de coafură, internet, piscină 

interioară și exterioară cu apă minerală, piscină 

pentru copii, sală de fitness, saună, masaj, salon de 

frumuseţe, teren de joacă. Restaurantul hotelului 

oferă mic dejun și cină tip bufet suedez. 

Facilități camere: Camerele sunt dotate cu grup 

sanitar propriu, uscător de păr, aer condiţionat, 

telefon direct, televizor cu satelit, minibar, balcon.

Puncte forte
�» Situat  pe plajă

�» Activităţi pentru copii

�» Camere spaţioase

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 3 nopţi

�» All Inclusive Gold

�» Asistenţă turistică locală

de la

26 €/zi
CONFORT

Hotel Berlin Green Park ����

Localizare: Hotelul Berlin Green Park se află 

într-un loc liniștit din parcul staţiunii Nisipurile 

de Aur, la câteva minute de plajă și portul pentru 

ambarcaţiuni. Hotelul este orientat spre mare, iar 

etajele superioare oferă o priveliște extraordinară. 

Facilități hotel: Hotelul este un complex modern, 

inaugurat în iulie 2003, cu 216 camere standard, 

pentru familii, studiouri și apartamente amplasate 

pe 6 nivele; parcare, restaurante și baruri, birou de 

schimb valutar, sală pentru spectacole, internet, 

loc de joacă pentru copii, terenuri de tenis, sală 

de fitness, saună, masaj, servicii medicale, piscină 

interioară și exterioară cu apă minerală și altele. 

Facilități camere: Camerele sunt confortabile și 

spaţioase, dotate cu uscător de păr, televizor cu 

satelit, telefon, seif, minibar, aer condiţionat, balcon. 

Turiștii pot opta pentru camere cu priveliște spre 

mare sau parc.

Puncte forte
�» Situat la 150m faţă de plajă

�» Loc de joacă pentru copii

�» Sală de fitness

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 3 nopţi

�» All Inclusive Gold

�» Asistenţă turistică locală

de la

23 €/zi
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

     

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% 
aplicată la cazare, 
până la 31.01.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 30.04.2019

Loc în 
DBL 

22.05-04.06; 20.09-29.09 26 € 28 € 30 € 35 €

05.06-19.06; 07.09-19.09 36 € 38 € 41 € 48 €

20.06-04.07; 25.08-06.09 47 € 50 € 53 € 62 €

05.07-24.08 57 € 61 € 65 € 76 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur

     

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% 
aplicată la cazare, 
până la 31.01.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 30.04.2019

Loc în 
DBL 

20.09-29.09 23 € 25 € 26 € 31 €

01.06-19.06; 07.09-19.09 32 € 35 € 37 € 43 €

20.06-04.07; 25.08-06.09 43 € 46 € 48 € 57 €

05.07-24.08 53 € 57 € 60 € 71 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur
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Hotel Madara ����

Localizare: Hotelul Madara este situat în staţiunea 

Nisipurile de Aur, la 350 m de plajă.

Facilități hotel: Restaurant a la carte, piscină 

interioară și exterioară, lobby bar, barbeque, 

pizzerie, bar la piscină, tenis de masă, biliard, tir 

cu arcul, loc de joacă pentru copii, seif la recepţie, 

parcare cu plată (locuri limitate).

Facilități camere: Hotelul dispune de 242 de 

camere: 162 de camere duble, 10 single, 20 de 

camere family, 20 de apartamente junior și 10 

apartamente standard. Toate camerele au în dotare 

grup sanitar propriu, telefon, TV satelit, seif, feohn, 

aer condiţionat și balcon.

Sport și divertisment: Piscină interioară 

încălzită(nu funcţionează în mod constant), centru 

de fitness, piscină exterioară, biliard, tenis de masă, 

darts, table, șah, volei, fotbal, Internet în lobby, 

teren de joacă, leagăne, piscină pentru copii.

Puncte forte
�» Situat la 350 m de plajă

�» Piscină exterioară și interioară

�» Animaţie pentru copii

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

25 €/zi
CONFORT

Hotel Slavey ����

Localizare: Hotelul Slavey este situat la 350 m 

de plajă și 300 m de centrul staţiunii Nisipurile 

de Aur.

Facilități hotel: Hotelul oferă clientilor săi 

lobby, bar, restaurant, loc de joacă pentru copii, 

piscină exterioară cu secţiune pentru copii, 

piscină interioară, birou de schimb valutar, seif 

(contra cost), recepţie 24 de ore, room service, 

curătătorie, parcare cu plată (locuri limitate).

Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer 

condiţionat, uscător de păr, TV satelit, telefon, 

minibar.

Sport și divertisment: Gratuit - piscină exterioară, 

piscină interioară, tenis de masă, fitness, darts, mini 

fotbal, volei, aerobic acvatic, gimnastică aerobică, 

programe de animaţie, Wi-Fi, șezlonguri și umbrele 

la piscină. Contra cost -biliard, masaj, jacuzzi, sauna, 

Internet café.

Puncte forte
�» Situat la 300 m de plajă

�» Piscină exterioară și interioară

�» Animaţie pentru copii

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

26 €/zi
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
20% aplicată la cazare, 
până la 31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
10% aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

Loc în DBL 
PV

05.05-31.05; 20.09-30.09 26 € 29 € 32 €

01.06-14.06; 07.09-19.09 30 € 34 € 38 €

15.06-25.06; 01.09-06.09 37 € 41 € 46 €

26.06-06.07; 22.08-31.08 42 € 47 € 52 €

07.07-21.08 47 € 53 € 59 €

     

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL PV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 31.12.2018

EARLY BOOKING 
Loc în DBL PV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 31.01.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL PV cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

Loc în 
DBL 
PV

05.05-14.06; 10.09-10.10 25 € 26 € 28 € 31 €

15.06-10.07; 22.08-09.09 35 € 37 € 40 € 44 €

11.07-21.08 45 € 41 € 50 € 56 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur
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Prestige Hotel & Aquapark ����

Localizare: Hotelul este situat la 150m faţă de plajă 

și 150m faţă de centrul staţiunii Nisipurile de aur. 

Facilități hotel: Hotelul a fost construit în anul 

2005 și renovat în anul 2017, are 8 etaje, 3 lifturi, 

120 de apartamente, 45 de camere duble și 

22 de studio-uri. Hotelul dispune de recepţie, 

aer condiţionat, schimb valutar, curăţătorie, 

restaurant, bar în lobby, bar la piscină, piscină 

exterioară. Unele camere au facilităţi pentru 

persoane cu dizabilităţi. Hotelul are scaune 

pentru copii în restaurant, secţiune pentru copii 

la piscină, animaţie, loc de joacă, sală de fitness, 

Jacuzzi, saună, servicii medicale, tratamente SPA, 

parcare pazită.

Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu 

masă, scaune, aer condiţionat, TV, telefon, minibar, 

seif(gratuit), WiFi(gratuit), baie cu duș sau cadă, 

uscător de păr, balcon.

Puncte forte
�» Situat la 150m faţă de plajă

�» Piscină exterioară

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

23 €/zi
CONFORT 

Prestige Deluxe Aquapark Club ����

Localizare: Hotelul este situat în zona centrală 

a staţiunii Nisipurile de Aur, la 350m faţă de 

promenada principală și de plajă.

Facilități hotel: Hotelul are recepţie, bar în lobby, 

bar la piscină, restaurant principal, restaurant a la 

carte, acces gratuit in Aquapark-ul de la  Prestige 

Hotel and Aquapark, WiFi, SPA (saună, Jacuzzi, 

cabine masaj, salon de înfrumuseţare), programe 

de animaţie, birou de schimb valutar. Parcare 

pazită, gratuită, în jur de 100 de locuri disponibile.

Facilități camere: Camerele duble deluxe au 

aproximativ 31mp, paturi twin, canapea extensibilă, 

grad maxim de ocupare 2+2. Apartamentele 

deluxe au aproximativ 40mp, paturi twin și 

canapea extensibilă, grad maxim de ocupare 3+1. 

Toate unităţile de cazare dispun de TV LCD, aer 

condiţionat, seif(gratuit), WiFi(gratuit), minibar, baie 

cu duș sau cadă, uscător de păr, balcon.

Puncte forte
�» Situat la 350m faţă de plajă

�» Centru SPA

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

28 €/zi
CONFORT 

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, până la 
31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, până la 
28.02.2019

Loc în DBL 

05.05-31.05; 23.09-30.09 28 € 30 € 33 €

01.06-15.06; 10.09-22.09 33 € 35 € 39 €

16.06-02.07; 29.08-09.09 46 € 49 € 54 €

03.07-28.08 65 € 69 € 77 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, până la 
31.01.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, până la 
28.02.2019

Loc în DBL 

17.05-31.05; 23.09-30.09 23 € 24 € 27 €

01.06-15.06; 10.09-22.09 26 € 28 € 31 €

16.06-02.07; 29.08-09.09 38 € 41 € 45 €

03.07-28.08 54 € 57 € 63 €



312

b u l g a r i a  |  n i s i p u r i l e  d e  a u r

Hotel Kaliakra Palace ����

Localizare: Hotelul este situat la 20 m de plajă și la 

200 m de zonă comercială a staţiunii.

Facilități hotel: Kaliakra Palace oferă piscină 

interioară, 3 piscine exterioare, piscină separată 

pentru copii, șezlonguri și umbrele la piscină 

gratuit, parcare (contra cost), teren de joacă, club 

pentru copii, masaj, saună, sala fitness, coafor 

și manichiură, tenis de masă, sah, darts, volei în 

piscină, mini-football, volleyball și basketball pe 

teren, aerobic, water gym, animaţie și jocuri.

Facilități camera: Toate camerele au balcon, 

baie, uscător de păr, telefon, TV prin cablu, 

minibar.

Sport și divertisment: Hotelul ofera 2 șezlonguri 

și o umbrelă la plajă/cameră, tenis de masă, fitness, 

șah, darts, mini fotbal, volei, baschet, aerobic, 

gimnastică în apă programe de  animaţie, sport și 

jocuri, spectacole seara 6 zile pe săptămână.

Puncte forte
�» Situat la 20 m de plajă

�» Șezlonguri și umbrele la piscină

�» Piscină interioară

�» 3 piscine exterioare

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» Ultra all inclusive 

�» Asistenţă turistică locală

de la

34 €/zi
CONFORT 

Hotel Royal ����

Localizare: Hotelul Royal și-a deschis porţile 

pentru turiști în anul 2003. Este situat la 300m faţă 

de plajă și nu departe de una dintre cele mai mari 

atracţii din staţiunea Nisipurile de Aur – parcul de 

distracţii Acvapolis (primul aqua park construit 

în Bulgaria, fiind și unul din cele mai mari). Parcul 

de distractie este alcătuit din 3 zone, zona pentru 

adulţi, zona pentru copii și zona Extreme. Parcul de 

distracţii este alegerea perfectă în fiecare zi de vară, 

între orele 10.00 – 19.00.

Facilități hotel: In incinta hotelului găsim 

restaurant, berărie cu terasă, bar în lobby,  bar la 

piscină, piterie. Deasemenea hotelul ofera turistilor 

posibilitati extraordinare de odihna și relaxare – 

centru piscină interioară și exterioară, salon de 

masaj și salon de înfrumuseţare.

Facilități camere: Toate camerele au balcon, baie, 

telefon, mini bar, TV prin cablu.

Puncte forte
�» Situat la 300m faţă de plajă

�» Piscină interioară și exterioară

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

25 €/zi
CONFORT 

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL STD cu REDUCERE 
15% aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL STD cu REDUCERE 
10% aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

Loc în DBL 
STD

07.05-05.06; 15.09-15.10 25 € 26 € 29 €

06.06-23.06; 01.09-14.09 30 € 32 € 35 €

24.06-14.07; 16.08-31.08 42 € 44 € 49 €

15.07-15.08 50 € 53 € 59 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
15% aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
10% aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

Loc în DBL  
PV

03.05-31.05; 15.09-15.10 34 € 36 € 40 €

01.06-23.06; 01.09-14.09 46 € 49 € 54 €

24.06-14.07; 16.08-31.08 61 € 65 € 72 €

15.07-15.08 71 € 76 € 84 €
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b u l g a r i a  |  n i s i p u r i l e  d e  a u r

Hotel Palm Beach ����

Localizare: Hotelul Palm Beach se afla în partea 

centrală a staţiunii, în mijlocul parcului din staţiune, 

la o distanţă de 30 metri faţă de plajă.

Facilități hotel: Hotelul Palm Beach din statiunea 

Nisipurile de Aur dispune de 143 camere duble cu 

vedere la mare sau la parc și de 15 apartamente 

cu vedere la mare (cu chicinetă), piscină 

interioară, piscină exterioară cu secţiune pentru 

copii, parcare proprie, loc de joacă pentru copii, 

lobby-bar, centru SPA, coafor, birou de schimb 

valutar, sală de conferinţe, zonă de biliard și 

bowling.

Facilități camere: Camerele pun la dispoziţia 

turiștilor baie proprie, balcon spaţios, aer 

condiţionat, mini-bar, telefon, TV și uscător de păr.

Sport și divertisment: Piscină exterioatră, sală de 

fitness, umbrele și șezlonguri în jurul piscinei și pe 

plajă.

Puncte forte
�» Situat la 30m distanţă de plajă

�» Piscină interioară și exterioară

�» Loc de joacă pentru copii

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 5 nopti

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

25 €/zi
CONFORT

Hotel Holiday Park ���

Localizare: Hotelul este situat la 450 m de plajă, la 

400m de Aqua Park și la 300 m de zona comercială.

Facilități hotel: Acest hotel dispune de restaurant 

cu terasă pentru nefumători , un restaurant principal 

în care turistii pot servi preparate internaţionale și 

locale, bar la piscină și snack bar, lobby bar, terasă, 

recepţie cu program de 24 de ore, check-in și 

check-out expres, seif, punct de distribuire a presei, 

gradină, camere pentru nefumători, lift, spaţiu de 

depozitare bagaje, aer condiţionat, sauna, solar, sală 

de fitness, centru Wellness & SPA, masaj, loc de joacă 

pentru copii, tenis de masă, piscină exterioară.

Facilități camere: Camerele sunt dotate cu grup 

sanitar, aer condiţionat, televizor cu TV satelit, 

telefon, balcon, mini frigider și uscator de păr. Exista 

în total 145 de camere dispuse pe 5 etaje. Dintre 

acestea 109 sunt camere duble și 36 sunt studiouri, 

acestea din urma beneficiind și de chicinetă.

Puncte forte
�» Situat la 450m faţă de plajă

�» Piscină exterioară

�» Centru SPA

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

22 €/zi
TURISTIC 

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

     

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 31.12.2018

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, 
până la 30.04.2019

Loc în 
DBL 

20.05-15.06; 10.09-25.09 22 € 23 € 24 € 27 €

16.06-12.07; 28.08-09.09 29 € 31 € 32 € 36 €

13.07-27.08 38 € 41 € 43 € 48 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur

     

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL PV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL PV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL PV cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, 
până la 30.04.2019

Loc în 
DBL 
PV

05.05-31.05; 21.09-05.10 25 € 26 € 28 € 31 €

01.06-16.06; 10.09-20.09 31 € 33 € 35 € 39 €

17.06-30.06; 01.09-09.09 39 € 42 € 44 € 49 €

01.07-14.07; 25.08-31.08 45 € 49 € 50 € 56 €

15.07-24.08 54 € 60 € 61 € 68 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur
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Hotel Astera ����

Localizare: Situat în zona centrală a staţiunii, Hotel 

Astera 4* se află la 30 m de plaja cu nisip fin, având 

o priveliște spectaculoasă asupra Marii Negre.

Facilități hotel: Hotelul oferă următoarele facilităţi: 

restaurant, lobby bar, seif, birou de schimb valutar, 

cafe bar, night club, casino, bar, piscină interioară 

la etaj cu o frumoasă vedere spre mare, piscină 

exterioară cu secţiune pentru copii, centru fitness, 

jacuzzi, saună, centru SPA, spălătorie și parcare. 

Hotelul are plajă privată (Astera Beach), iar turiștii 

pot beneficia de șezlonguri și umbrele gratuite(în 

limita disponibilităţii). Pe plajă există de asemenea 

un bar de unde turiștii pot servi(gratuit) cafea, ceai, 

băuturi non alcoolice, prăjituri, popcorn, fructe, 

bere).

Facilități camere: Hotelul Astera are 203 camere, 

grup sanitar propriu, TV satelit, minibar, aer 

condiţionat, telefon, balcon și radio.

Puncte forte
�» Situat la 30m faţă de plajă

�» Centru SPA

�» Piscină interioară și exterioară

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» Ultra all Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

49 €/zi
CONFORT 

Hotel Atlas ����

Localizare: Hotelul Atlas este situat la aproximativ 

350 m de centrul staţiunii Nisipurile de Aur și 250m 

faţă de plajă.

Facilități hotel: Hotelul Atlas oferă 

restaurant, lift, bar, seif, bar la piscină, parcare, 

gradină(curte), recepţie 24/24h, sală de 

conferinţe, cameră pentru bagaje, loc de joacă 

pentru copii, internet, fitness, teren de sport, 

biliard, piscină interioară și exterioară, masaj, 

saună, centru spa & wellness, transfer aeroport, 

cabinet medical, bowling.

Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu 

mobilier de calitate confortabil, grupuri sanitare 

moderne dotate cu uscător de păr și telefon, TV 

cablu, minibar, aer condiţionat, seif, telefon. Toate 

camerele dispun de balcon sau terasă cu vedere 

spre mare, spre piscină exterioară sau spre gradină/ 

spaţiile verzi.

Puncte forte
�» Situat la 250m faţă de plajă

�» Piscină interioară și exterioară

�» Centru SPA

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» Ultra all Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

39 €/zi
CONFORT 

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur

     

PERIOADA Loc în DBL  

05.05-31.05; 01.10-31.10 49 €

01.06-15.06; 16.09-30.09 58 €

16.06-05.07; 01.09-15.09 68 €

06.07-31.08 80 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur

     

PERIOADA Loc în DBL  

05.05-31.05; 01.10-31.10 39 €

01.06-15.06; 16.09-30.09 44 €

16.06-05.07; 01.09-15.09 52 €

06.07-31.08 61 €



315

b u l g a r i a  |  c o n s t a n t i n  s i  e l e n a

Hotel Azalia ����

Localizare: Hotel Azalia este situat pe plajă, la 600 

m de centrul staţiunii St Constantin și Elena.

Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, 

mai multe baruri, internet, saună, piscină, fitness, 

masaj, catering, spălătorie, parcare, SPA cu 

programe de relaxare și terapii, jacuzzi, doctor 

la cerere. Hotelul are lift panoramic și pistă 

de aterizare pentru elicoptere. Cei mici se pot 

bucura de secţiunea special amenajată pentru ei 

din piscină și de miniclub. În cadrul hotelului veti 

găsi o piscină exterioară, dar și una interioară cu 

apă termală.   

Facilități camere: Hotelul oferă oaspeţilor săi 242 

camere duble spaţioase, majoritatea cu vedere spre 

mare, dotate cu mobilier modern și aer condiţionat 

cu posibilitate de reglare individuală a temperaturii, 

telefon, mini bar, TV satelit, baie cu duș sau cadă, 

uscător de păr.

Puncte forte
�» Situat pe plajă

�» Piscină interioară cu apă termală și 

piscină exterioară

�» Centru SPA

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» Ultra all Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

49 €/zi
CONFORT 

Hotel Astor Garden �����

Localizare: Hotelul este situat în Constantin și 

Elena, la 50m distanţă faţă de plajă.

Facilități hotel: Construit în 2018, hotelul are 5 

etaje, 4 lifturi, gradină, recepţe, birou de schimb 

valutar, aer condiţionat, WiFi în zonele publice, 

restaurant principal, restaurant a la carte, bar 

în lobby, bar la plajă, centru Wellness, piscină 

interioara și exterioară, sală de fitness, tenis de 

masă, programe de animaţie, curătătorie, asistenţă 

medicală, sală de conferinţă, șezlonguri și umbrele 

la piscină și la plajă. Parcare gratuită, nepazită, 

locuri limitate.

Facilități camere: Aer condiţionat, TV, minibar, 

seif(gratuit), WiFi(gratuit), balcon, baie cu duș sau 

cadă, uscător de păr, telefon, halate, papuci. Hotelul 

are camere duble standard cu vedere la parc sau la 

mare, camere duble family cu vedere la parc sau la 

mare, camere duble deluxe cu vedere la mare.

Puncte forte
�» Situat la 50m faţă de plajă

�» Piscină interioară și exterioară

�» Șezlonguri și umbrele gratuite la plajă

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

43 €/zi
PREMIER 

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa de staţiune 5€/pers./sejur.

  

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
15% aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
10% aplicată la cazare, 
până la 30.04.2019

Loc în DBL  
PV

05.05-31.05; 01.10-31.10 43 € 45 € 50 €

01.06-15.06; 16.09-30.09 51 € 54 € 60 €

16.06-05.07; 01.09-15.09 63 € 67 € 74 €

06.07-31.08 80 € 85 € 94 €

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa de staţiune 5€/pers./sejur.

  

PERIOADA Loc în DBL  

05.05-31.05; 01.10-31.10 49 €

01.06-15.06; 16.09-30.09 59 €

16.06-05.07; 01.09-15.09 71 €

06.07-31.08 82 €

ULTRA ALL 
INCLUSIVE
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Hotel Lebed ����

Localizare: Hotelul este situat în Constantin și Elena, în complexul 

Grand Varna, la 90m distanţă fata de plajă.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitua oasppetilor un 

restaurant, recepţie, bar de zi, piscină exterioară, bar la piscină, 

seif (contra cost, la recepţie), WiFi la piscină, în lobby, parc de 

aventură pentru copii, show-uri pentru adulţi (seara). 2 șezlonguri 

și 1 umbrelă/cameră(gratuit), la piscină și pe plaja “South Beach”(în 

limita disponilităţii). Hotelul nu acceptă animale de companie. 

Parcare gratuită.

Facilități camere: Camerele hotelului Lebed sunt dotate cu aer 

condiţionat, baie cu duș, uscător de păr, cablu TV, telefon, seif, 2 

paturi twin și o canapea extensibilă. Studio-urile sunt camere mai 

mari cu zonă de living, fără perete despărţitor, paturi matrimoniale 

și băi cu cadă.

Sport și divertisment: Programe de animaţie ziua, gimnastică 

în apă, tenis de masă, billiard, darts, volei pe plajă, programe de 

animaţie seara(11.06 – 31.08.2018), club pentru copii cu vârsta 

cuprinsă între 3 și 12 ani, parc de aventură pentru copii.

Puncte forte
�» Situat la 90 m distanţă de plajă

�» Șezlonguri și umbrele la plaja South 

Beach

�» Animaţie pentru copii

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive Plus

�» Asistenţă turistică locală

de la

27 €/zi
CONFORT

Hotel Dolphin ����

Localizare: Hotelul este situat în Constantin și Elena, în complexul 

Grand Varna, la 150m distanţă de plajă.

Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, bar de zi, bar în 

lobby, bar la piscină, bar pe plaja “South Beach”, WiFi la piscină, 

în lobby, pe plaja “South Beach”, animaţie pentru copii zilnic, 

meniuri tematice pentru copii, parc de aventură pentru copii, 

show-uri pentru adulţi (seara). Hotelul pune la dispoziţia turiștilor 

2 șezlonguri și 1 umbrelă/cameră(gratuit), la piscină și pe plaja 

“South Beach”(în limita disponilităţii).Hotelul nu acceptă animale 

de companie. Parcare gratuită.

Facilități camere: Camerele dispun de aer condiţionat, baie 

cu duș, uscător de păr, cablu TV, telefon, seif, 2 paturi twin și o 

canapea extensibilă. Studio-urile sunt camere mai mari cu zonă de 

living, fără perete despărţitor, paturi matrimoniale și băi cu cadă.

Sport și divertisment: Programe de animaţie ziua, gimnastică 

în apă, tenis de masă, billiard, darts, volei pe plajă, programe de 

animaţie seara(11.06 – 31.08.2018), club pentru copii cu vârsta 

cuprinsă între 3 și 12 ani, parc de aventură pentru copii.

Puncte forte
�» Situat la 150 m distanţă de plajă

�» Șezlonguri și umbrele la plaja South 

Beach

�» Miniclub pentru copii

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive Plus

�» Asistenţă turistică locală

de la

27 €/zi
CONFORT 

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale, taxa de staţiune 5€/pers./sejur.

  

PERIOADA
EARLY BOOKING Loc în DBL 
cu REDUCERE 20% aplicată la 
cazare, până la 31.01.2019

Loc în 
DBL 

03.06-06.06; 09.09-15.09 27 € 34 €

07.06-23.06 31 € 39 €

24.06-30.06; 25.08-08.09 45 € 56 €

01.07-24.08 54 € 68 €

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de 

supliment SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie.

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice și programele 

opţionale, taxa de staţiune 5€/pers./sejur.

  

PERIOADA
EARLY BOOKING Loc în DBL 
cu REDUCERE 20% aplicată la 
cazare, până la 31.01.2019

Loc în 
DBL 

24.05-06.06; 09.09-15.09 27 € 34 €

07.06-23.06 31 € 39 €

24.06-30.06; 25.08-08.09 45 € 56 €

01.07-24.08 54 € 68 €
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Hotel Sunrise All Suites ����

Localizare: Hotelul se află la 2 km de centrul 

staţiunii Obzor, la aproximativ 250 m de plajă.

Facilități hotel: Sunrise All Suites a fost 

contruit în anul 2009 și renovat în 2016. 

Complexul  oferă restaurant principal, 

restaurant a la carte, baruri, 3 piscine, loc de 

joacă, biliard, WiFi în zonele publice, sală de 

conferinţă.

Facilități camere: Camerele duble au fie 

2 paturi twin, fie un pat matrimonial, aer 

condiţionat, TV satelit, telefon, minibar, 

seif (contra cost), WiFi (contra cost), baie 

cu duș, uscător de păr. Patul extra poate fi 

pat de o persoană sau canapea extensibilă. 

Apartamentele sunt dotate cu baie cu duș sau 

cadă, balcon, aer condiţionat, telefon, TV satelit, 

seif (contra cost), WiFi (contra cost), minibar, 

farfurii, cuptor, mașină de spălat.

Puncte forte
�» Situat la 250m faţă de plajă

�» 3 piscine exterioare

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

23 €/zi
CONFORT 

Hotel Sunrise Blue Magic ����

Localizare: Sunrise Blue Magic Resort este 

situat la aproximativ 3km de centrul staţiunii 

Obzor și la 30m faţă de plajă.

Facilități hotel: Complexul a fost construit în 

2017-2018, are recepţie, restaurant principal, 

restaurant pentru cină cu tematică, baruri, 

centru Wellness, sală de fitness, WiFi, parcare, 

piscină exterioară pentru adulti, piscină 

exterioară pentru copii, tenis de masă, 

programe de animaţie 6 zile pe săptămână 

pentru adulţi și copii, miniclub, loc de joacă.

Facilități camere: Complexul are camere 

duble(28mp) și junior suite(45 mp). Facilităţi 

generale 2 paturi de 1 persoana, 1 pat extra, 

baie cu duș, uscător de păr, aer condiţionat, 

minibar, telefon, TV satelit, seif, WiFi gratuit, 

balcon. Apartamentele Junior sunt mai 

spaţioase și au o zonă de relaxare.

Puncte forte
�» Situat la 30m faţă de plajă

�» Piscină exterioară

�» Centru SPA

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

27 €/zi
CONFORT 

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale, taxa de staţiune 5€/pers./sejur.

  

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL LV cu 
REDUCERE 30% 
aplicată la cazare, 
până la 31.12.2018

EARLY BOOKING 
Loc în DBL LV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL LV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

Loc în 
DBL Land 
View

05.05-02.06; 25.09-30.09 27 € 30 € 32 € 38 €

03.06-13.06; 14.09-24.09 35 € 40 € 43 € 50 €

14.06-06.07; 27.08-13.09 48 € 54 € 58 € 68 €

07.07-26.08 64 € 73 € 77 € 91 €

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale, taxa de staţiune 5€/pers./sejur.

  

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL LV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL LV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

Loc în DBL  
Land View

05.05-07.06; 16.09-30.09 23 € 25 € 29 €

08.06-22.06; 06.09-15.09 34 € 37 € 43 €

23.06-06.07; 22.08-05.09 45 € 48 € 56 €

07.07-21.08 58 € 61 € 72 €
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Hotel Trakia Plaza ����

Localizare: Hotelul Trakia Plaza este situat la 200m 

faţă și 500m faţă de centrul staţiunii. Sunny Beach 

este cea mai mare și mai modern staţiune de pe 

litoralul bulgăresc. Plaja este recunoscută pentru 

curăţenie și calitatea nisipului, fiind decorată în 

1996 cu „Blue Flag”.

Facilități hotel: Hotelul a fost contruit în 2003, 

are 9 etaje și oferă piscină exterioară, bar la 

piscină, bar in lobby, restaurant principal, club 

pentru copii, room service, birou de schimb 

valutar, internet wireless în lobby, internet 

cafe, teren de tenis, parcare nepazită(contra 

cost). Copiii beneficiază de scaune speciale în 

restaurant, secţiune pentru copii la piscină, loc 

de joacă pentru copii.

Facilități camere: balcon, baie proprie, aer 

condiţionat, TV satelit, telefon, minibar și radio.

Paturile extra sunt fotolii extensibile.

Puncte forte
�» Situat la 200m faţă de plajă

�» Piscină exterioară

�» Miniclub

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

21 €/zi
CONFORT 

Hotel Hrizantema ����

Hotel Hrizantema oferă toate condiţiile unei 

vacanţe liniștite și relaxante în Sunny Beach. 

Localizare: Hotelul Hrizantema este situat la 

aproximativ 150 m faţă de plajă și la 500 m de 

centrul staţiunii Sunny Beach, oferind oaspeţilor o 

frumoasă priveliște către mare. 

Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, 

restaurant pescăresc, restaurant a la carte, grill 

și pizzerie, bar, lift, room service, acces internet, 

cafenea, casino, sală de fitness, saună, jacuzzi, 

masaj, grădiniţă în aer liber, parcare cu plată (locuri 

limitate). Hotelul dispune de o piscină exterioară 

atât pentru adulţi, cât și cu secţiune pentru copii, 

bar la piscină

Facilități camere: Toate camerele hotelului 

sunt dotate cu aer condiţionat, televizor, telefon, 

frigider/minibar, seif, internet, baie cu cadă/ duș, 

uscător de păr, balcon. 

Puncte forte
�» Situat la 150m faţă de plajă

�» Piscină exterioară

�» Programe de animaţie

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

22 €/zi
CONFORT

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, Târgu 

Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 50€/

pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, Galaţi 

45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, Urziceni, 

Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și supli-

mente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, 

asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și 

programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, până la 
28.02.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, până la 
31.03.2019

Loc în DBL 

05.05-31.05; 16.09-30.09 21 € 23 € 26 €

01.06-15.06; 07.09-15.09 26 € 30 € 33 €

16.06-03.07; 25.08-06.09 38 € 42 € 47 €

04.07-24.08 46 € 51 € 57 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, Târgu 

Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 50€/

pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, Galaţi 

45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, Urziceni, 

Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și supli-

mente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, 

asigurarea medicală 

de călătorie, asigurarea 

storno, taxa de intrare 

la obiectivele turistice și 

programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, până la 
28.02.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, până la 
31.03.2019

Loc în DBL 

25.05-05.06; 07.09-30.09 22 € 24 € 27 €

06.06-20.06 29 € 32 € 36 €

21.06-03.07; 25.08-06.09 38 € 42 € 47 €

04.07-24.08 46 € 51 € 57 €
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Hotel Planeta ����

Localizare: Situat la 70 m de plajă, în centrul 

staţiunii Sunny Beach.

Facilități hotel: Hotelul dispune de 

restaurant, a-la-carte snacks, baruri, 

wi-fi, piscină exterioară și interioară, spa, 

gimnastică aerobică în apă, fitness, tenis 

de masă, șah, billiard, jocuri electronice, 

animaţie pentru copii și adulţi, trei săli de 

conferinţă, seif la recepţie, servicii de fax/

xerox, birou de schimb valutar, camere 

de bagaj, spălătorie, coafor, magazin, 

minimarket, parcare pazită.

Facilități camere: Mobilate modern și 

spaţioase, toate camerele hotelului Planeta 

oferă oaspeţilor dotări precum: uscător de păr, 

aer condiţionat, internet, balcon, TV satelit, 

radio, minibar, frigider, telefon direct, acces 

wi-fi, baby cot(la cerere).

Puncte forte
�» Situat la 70 m de plajă

�» Piscină exterioară și interioară 

�» Activităţi pentru copii

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

27 €/zi
CONFORT

Hotel Aquamarine ����

Localizare: Hotelul Aquamarine este 

situat la numai 250 m faţă de plajă și la 

aproximativ 900m de centrul staţiunii Sunny 

Beach.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitia 

turistilor restaurant, bar, recepţie deschisa 24 

ore, lobby, terasă, facilităţi pentru persoane 

cu dizabilităţi, lift, seif (contra cost), camera 

depozitare bagaje, sală de fitness, cameră 

pentru jocuri, masaj, loc de joacă pentru copii, 

biliard, tenis de masă, windsurfing, darts, 

piscină în aer liber, spălătorie, parcare fără 

plată (locuri limitate).

Facilități camere: Toate camerele hotelului 

Aquamarine sunt dotate cu aer condiţionat, 

televizor, telefon, frigider, minibar, internet 

(contra cost), baie cu cadă sau duș, uscător de 

păr, balcon.

Puncte forte
�» Situat la 250m faţă de plajă

�» Piscină exterioară

�» Loc de joacă pentru copii

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

23 €/zi
CONFORT 

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, Târgu 

Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 50€/

pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, Galaţi 

45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, Urziceni, 

Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică 

reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale, taxa de 

staţiune 5€/pers./sejur.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL  cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 31.01.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL  cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL  cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, 
până la 30.04.2019

Loc în DBL

19.05-09.06; 07.09-30.09 23 € 25 € 26 € 29 €

10.06-25.06 33 € 35 € 37 € 41 €

26.06-10.07; 21.08-06.09 38 € 41 € 43 € 48 €

11.07-20.08 44 € 47 € 50 € 55 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, Târgu 

Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 50€/

pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, Galaţi 

45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Brașov, 

Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, Urziceni, 

Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică 

reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice și 

programele opţionale, taxa de 

staţiune 5€/pers./sejur.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL LUX cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL LUX cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

EARLY BOOKING 
Loc în DBL LUX cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, 
până la 30.04.2019

Loc în DBL 
LUX

15.05-05.06; 13.09-15.10 27 € 29 € 31 € 34 €

06.06-20.06; 03.09-12.09 38 € 40 € 42 € 47 €

21.06-06.07; 24.08-02.09 48 € 51 € 54 € 60 €

07.07-23.08 58 € 62 € 66 € 73 €
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Hotel Iberostar Sunny Beach ����

Localizare: Hotelul Iberostar Sunny Beach este 

situat la 70 m de plajă și la 200 m de centrul staţiunii.

Facilități hotel: Restaurante, lobby bar, bar la 

piscină, piscină exterioară, piscină pentru copii, 

piscină interioară, sală de fitness, saună și masaj, 

solar, jacuzzi la piscină exterioară, teren de joacă, sală 

de conferinţe, internet cafe (contra cost), internet 

wireless (gratuit), schimb valutar, biliard, mese 

de tenis, terenuri de tenis, magazine, coafor, seif, 

spălătorie, restaurante, baruri, parcare cu plată (locuri 

limitate). Puteţi practica o serie de sporturi și jocuri 

pe plajă.    

Facilități camere: Toate camerele și apartamentele 

hotelului Iberostar Sunny Beach sunt decorate cu 

bun gust și oferă toate serviciile pentru a satisface 

oaspeţii. Acestea sunt dotate cu minibar, balcon, 

uscător de păr, aer condiţionat, TV, telefon, seif, 

vedere la mare sau la parc.

Puncte forte
�» Situat la 70 m faţă de plajă

�» Programe de animaţie pentru copii

�» Wi-Fi gratuit

Servicii incluse

�

�» Cazare minim 7 nopţi

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

37 €/zi
CONFORT

Imperial Resort ����

Localizare: Hotelul este situat la 150m de plajă, 3 

km faţă de centrul staţiunii, la 800 de metri de orașul 

Nessebar și 25 de kilometri faţă de aeroportul Burgas.

Facilități hotel: Complexul pune la dispoziţie 

două restaurante principale, restaurant a-la-carte, 

baruri, billiard, room service, seif la recepţie, wi-fi 

gratuit, Centru Spa , baie turcească, saună, saună 

cu infrarosu, jacuzzi, fitness, salon de înfrumuseţare, 

patru săli de conferinţe, spălătorie, baby cot, loc de 

joacă, animaţie, tenis de masă, darts, fitness, teren 

de volei pe plajă, două piscine exterioare, o dată pe 

săptămână oaspeţii se pot bucura de spectacol cu 

folclor bulgăresc sau spectacol de dans balcanic.

Facilități camere: Hotelul dispune de 182 camere 

duble, 25 garsoniere și 8 apartamente, dotate cu baie 

cu duș sau cadă, mochetă sau parchet, TV, telefon, 

minibar, seif, telefon, aer condiţionat, balcon sau 

terasă, baby cot gratuit, uscător de păr.

Puncte forte
�» Situat la 150m faţă de plajă

�» 2 piscine exterioare

�» Centru SPA

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

26 €/zi
CONFORT 

ALL 
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, 

le puteţi obţine în 

agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în DBL  cu 
REDUCERE 10% aplicată 
la cazare, până la 31.01.2019

Loc în DBL

05.05-25.05; 23.09-15.10 37 € 41 €

26.05-12.06; 07.09-22.09 49 € 54 €

13.06-29.06; 28.08-06.09 64 € 71 €

30.06-27.08 75 € 83 €

Supliment autocar din: 

București 25€/pers; Suceava 65€/pers; Iași, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Turda, Luduș, Cluj Napoca, 

Constanţa 55€/pers; Roman, Bacău, Adjud, 

Târgu Mureș, Sighișoara, Căciulata, Călimănești 

50€/pers; Râmnicu Sărat, Focșani, Craiova, 

Galaţi 45€/pers; Balș, Râmnicu Vâlcea, Slatina, 

Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila 40€/pers; Buzău, 

Urziceni, Pitești 35€/pers; Ploiești 30€/pers.

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii 

legate de supliment 

SGL, reduceri TPL, 

politică reduceri copii, le 

puteţi obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea 

medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de 

intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa 

de staţiune 5€/pers./sejur.

     

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
20% aplicată la cazare, 
până la 28.02.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL PV cu REDUCERE 
15% aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

Loc în DBL 
Park View

05.05-28.05; 23.09-31.10 26 € 28 € 33 €

29.05-10.06; 12.09-22.09 34 € 36 € 42 €

11.06-09.07; 21.08-11.09 46 € 48 € 57 €

10.07-20.08 54 € 57 € 67 €
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Hotel Via Pontica ����

Localizare: Hotelul este situat la 2.5 km de centrul 

orașului Pomorie, 100m de plajă, 10km de Burgas, 

18 km de Sunny Beach.

Facilități hotel: Restaurant principal, restaurant a 

la carte, bar în lobby, bar la piscină, Irish pub, centru 

SPA, sală de conferinţă, magazine, curăţătorie, WiFi 

gratuit în zonele publice și în camere.

Facilități camere: Camerele au aer condiţionat, 

telefon, TV LCD, minibar, seif (contra cost), baie, 

uscător de păr, WiFi gratuit. Hotelul are următoarele 

tipuri de camere: Cameră dublă standard (max 

2adt+1chd /3adt) - 25 mp, patul extra este 

canapea extensibila. Cameră dublă standard (max 

2adt+2chd /3adt+1chd) - 35 mp, patul extra este 

fie canapea extensibilă fie pat pliant. Cameră Family 

(max 2adt+2chd /3adt+1chd) - 45 mp, patul extra 

este canapea extensibilă sau pat pliant. Doar o 

parte din camere family au balcon.

Puncte forte
�» Situat la 100m faţă de plajă

�» Piscină exterioară

�» Centru SPA

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» Ultra All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

36 €/zi
CONFORT 

Hotel Marina Holiday Club ����

Localizare: Marina Holiday Club este un nou 

complex de lux din Pomorie, localizat la doar 100 m 

distanţă faţă de plajă, într-o zonă împădurită.

Facilități hotel: Hotelul are restaurant principal, 

pub, lobby bar, bar la piscină, cocktail bar, sală 

de gimnastică şi fitness, centru SPA, salon de 

înfrumuseţare, centru medical şi de afaceri, mini 

golf, magazine şi parcare. Hotelul dispune de o 

piscină exterioară cu secţiune pentru copii.

Facilități camere: Hotelul este compus din 

103 apartamente cu două dormitoare şi 40 

apartamente cu un dormitor. Apartamentul cu 1 

dormitor are 50 mp. Apartamentul cu 1 dormitor 

large are 50-70mp. Apartamentul cu 2 dormitoare  

-70-100mp. Toate au balcon, aer condiţionat, TV 

satelit, WiFi, baie cu duș sau cadă, chicinetă, cuptor 

cu microunde, frigider, fier de călcat, Nu se permite 

pregătirea mancării în bucătărie.

Puncte forte
�» Situat la 100m faţă de plajă

�» Piscină exterioară

�» Centru SPA

Servicii incluse

�

�» Cazare

�» All Inclusive

�» Asistenţă turistică locală

de la

28 €/zi
CONFORT 

ALL 
INCLUSIVE

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa de staţiune 5€/pers./sejur.

   

PERIOADA

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, până la 
28.02.2019

EARLY BOOKING Loc în 
DBL cu REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, până la 
31.03.2019

Loc în DBL 

05.05-10.06; 16.09-31.10 36 € 38 € 42 €

11.06-20.06; 01.09-15.09 47 € 50 € 55 €

21.06-10.07; 23.08-31.08 56 € 59 € 66 €

11.07-22.08 71 € 75 € 83 €

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

    

PERIOADA

EARLY BOOKING 
Loc în APP cu 
REDUCERE 20% 
aplicată la cazare, 
până la 31.12.2018

EARLY BOOKING 
Loc în APP  cu 
REDUCERE 15% 
aplicată la cazare, 
până la 31.03.2019

EARLY BOOKING 
Loc în APP cu 
REDUCERE 10% 
aplicată la cazare, 
până la 15.05.2019

Loc în 
APP

28.05-14.06; 12.09-22.09 28 € 30 € 32 € 35 €

15.06-25.06; 01.09-11.09 34 € 36 € 38 € 42 €

26.06-08.07; 23.08-31.08 40 € 43 € 45 € 50 €

09.07-22.08 50 € 53 € 56 € 62 €

Reduceri și suplimente: 

Mai multe informaţii legate de supliment SGL, 

reduceri TPL, politică reduceri copii, le puteţi 

obţine în agenţie. 

Prețul nu include: 

Transport autocar, asigurarea medicală de călătorie, 

asigurarea storno, taxa de intrare la obiectivele turistice 

și programele opţionale, taxa de staţiune 5€/pers./sejur
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Iubește! Călătorește!

www.christiantour.roIntră și vezi cele mai bune oferte pentru destinații din toată Europa pe:

Spune-ne care ar fi următoarea ta dorință! 
Câte orașe, tot atâtea dorințe! 

+ cazare 

City Breaks



W W W. C H R I S T I A N TO U R . R O

Branch Office - Magheru

Bld. Nicolae Balcescu, nr. 25, Sector 1, Bucuresti
tel: (+4) 021 312 01 66/53
e-mail: magheru@christiantour.ro

Branch Office - City Mall

Sos. Oltenitei nr. 2, Sector 4, Bucuresti
tel: (+4) 021 317 04 35
e-mail: citymall@christiantour.ro

Branch Office - Liberty Center

Liberty Center, parter, Calea Progresului nr. 151-171, 
Sector 5, Bucuresti
tel: (+4) 021 369 98 35
e-mail: libertycenter@christiantour.ro

Branch Office - Plaza Mall

Plaza Mall, Bld. Timisoara nr. 26, Sector 6, Bucuresti
tel: (+4) 0374 913 442
e-mail: plaza@christiantour.ro

Branch Office - Vitan Mall

Vitan Mall, Calea Vitan nr.55-59, Sector 3, Bucuresti
tel: (+4) 0374 913 443
e-mail: vitan@christiantour.ro

Branch Office - Galeriile Titan

Str. Liviu Rebreanu, nr.6A, Sector 3, Bucuresti
tel: (+4) 0314 282 238
e-mail: titan@christiantour.ro

Branch Office - Mall Promenada

Mall Promenada, Calea Floreasca, nr. 246B, Sector 1, 
Bucuresti
tel: (+4) 0314 253 843
e-mail: promenada@christiantour.ro

Branch Office - Baneasa Mall

Baneasa Mall, etaj 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 44A, 
Sector 1, Bucuresti
tel: (+4) 031 710 56 20
e-mail: baneasa@christiantour.ro

Branch Office - MegaMall

Mega Mall, nivel - 1; Bld. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, 
Sector 2, Bucuresti
tel: (+4) 031 710 55 22
E-mail: megamall@christiantour.ro

Branch Office - Universitate

Bld. Regina Elisabeta, nr. 29-31, Sector 5, Bucuresti
tel: (+4) 021 314 14 92
e-mail: universitate@christiantour.ro

Branch Office - Gara de Nord

Piata Garii de Nord, nr. 3-5, Bucuresti (Gara de Nord)
tel: (+4) 021 211 11 39
e-mail: garadenord@christiantour.ro

Branch Office - Mihai Bravu

Sos. Mihai Bravu 39, bl. P15, Sector 2, Bucuresti
tel: (+4) 021 252 19 40
e-mail: mihaibravu@christiantour.ro

Branch Office - Timisoara

Str. Carol Telbisz nr. 3 (Centrul Comercial Bega-
parter), Timisoara
tel: (+4) 0256 240 321/322
e-mail: banat@christiantour.ro

Branch Office - Timisoara Shopping City

Shopping City, Str. Sagului, nr. 100, parter, Timisoara
tel: (+4) 0256 433 205/206
e-mail: timisoaramall@christiantour.ro

Branch Office - Timisoara Iulius Mall

Iulius Mall, Str. Aristide Demetriade, nr.1, Timisoara
tel: (+4) 356 267 504
e-mail: timisoaraiulius@christiantour.ro

Branch Office - Cluj-Napoca

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 10, Cluj-Napoca
tel: (+4) 0264 411 101
e-mail: cluj@christiantour.ro

Branch Office – Cluj Central

Str. Regele Ferdinand, nr. 21 (fosta Ghe. Doja), Cluj-
Napoca
tel: (+4) 0264 411 102
e-mail: clujcentral@christiantour.ro

Branch Office – Cluj Vivo

Vivo Mall, Str. Avram Iancu, nr. 492-500, Floresti
tel: (+4) 0364 110 771
e-mail: clujvivo@christiantour.ro

Branch Office - Bacau

Strada Erou Gh. Rusu, nr. 2 (langa Casa de Cultura), 
Bacau
tel: (+4) 0234 525 298/299
e-mail: bacau@christiantour.ro

Branch Office - Iasi

Bld. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 1C, Iasi
tel: (+4) 0232 267 261
e-mail: iasi@christiantour.ro

Branch Office - Constanta

Bd. Tomis, nr. 60, Constanta
tel: (+4) 0241 550 180
e-mail: constanta@christiantour.ro

Branch Office - Constansa City Park

City Park, Bld. Alexandru Lapusneanu, nr. 116C, 
parter, Constanta
tel: (+4) 0241 550 200
e-mail: constantamall@christiantour.ro

Branch Office - Galati

Str. Brailei, nr. 4, Galati
tel: (+4) 0236 317 077
e-mail: galati@christiantour.ro

Branch Office - Ramnicu Valcea

Calea lui Traian, nr. 145, bl. D4, parter, Rm. Valcea
tel: (+4) 0250 730 202
e-mail: rmvalcea@christiantour.ro

Branch Office - Sibiu

Piata Mare, nr. 16, Sibiu
Tel: (+4) 0369 710 310
e-mail: sibiu@christiantour.ro

Branch Office - Braila

Strada Principala 4B, Promenada Mall - parter, Braila
tel: (+4) 0339 710 310/311
e-mail: braila@christiantour.ro

Branch Office - Arad

Bd. Revolutiei, nr.31, ap.17, sc. A, Arad
tel: (+4) 0357 711 128/129
e-mail: arad@christiantour.ro

Branch Office - Focsani

Bld. Unirii, nr. 48, parter, Focsani
tel: (+4) 0337 711 140 / 141
e-mail: focsani@christiantour.ro

Branch Office - Buzau

Aurora Mall, Bld. Unirii, nr. 232, Buzau
tel: (+4) 0338 71 03 10
e-mail: buzau@christiantour.ro

Branch Office - Deva

Bd. Decebal, bl. S, Deva
tel: (+4) 0354 710 310/311
e-mail: deva@christiantour.ro

Branch Office - Ploiesti

Bld. Republicii, nr.169, bl. 26F, parter, Ploiesti
tel: (+4) 034 471 0305
e-mail: ploiesti@christiantour.ro

Branch Office - Suceava

Centrul Comercial Bucovina, Str. Stefan cel Mare 56
tel: 0330 710 844/845
e-mail: suceava@christiantour.ro

Branch Office - Piatra Neamt

Bld. Traian, S3, parter, Piatra Neamt
tel: (+4) 033 371 06 05
e-mail: pneamt@christiantour.ro

Branch Office - Brasov

Piata Sfatului, nr. 28, Brasov
tel: (+4) 0317 105 634
e-mail: brasov@christiantour.ro

Branch Office - Oradea

Str. Iosif Vulcan, nr. 1, Oradea
tel: (+4) 0359 100 471
e-mail: oradea@christiantour.ro

Branch Office - Pitesti

Str. Vasile Milea, nr. 2 (Complex Fortuna), Pitesti
tel: (+4) 0348 100 206
e-mail: pitesti@christiantour.ro

Branch Office - Targu Mures

Promenada Mall, Str. Gheorghe Doja, nr. 243, S46, 
Targu Mures
tel: (+4) 0365 100 102
e-mail: tgmures@christiantour.ro

Branch - Iasi Mall

Iulius Mall, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 113, parter, 
langa Posta Romana, Iasi
tel: (+4) 0232 267 262
e-mail: iasimall@christiantour.ro

Branch - Galati Mall

Shopping City, Bld. George Cosbuc, nr. 251, Galati
tel: (+4) 0236 318 018
e-mail: galatimall@christiantour.ro

Branch - Franciza Lugoj

Str. Bucegi, nr. 6, Lugoj
tel: (+4) 0771 386 431
e-mail: lugoj@christiantour.ro
 

CHRISTIAN TOUR INTERNAŢIONAL

Branch Office - Chisinau

Str. Constantin Tanase, nr. 9, Chisinau
tel: (+3) 732 227 00 90
e-mail: chisinau@christiantour.md

Branch Office Katowice

Opolska 17-19, 40-084, Katowice, Poland
tel: (+48) 48324957912
e-mail: katowice@christiantour.pl

Branch Office - Belgrad

Kneza Miloša, nr. 15-17, Belgrad, Serbia
tel: (+38) 10 11 40 44 480
e-mail: belgrade@christiantour.rs

SC CHRISTIAN 76 TOUR SRL funcţionează sub 
licenţa de turism nr. 1293/ 21.03.2016. Polita 
de asigurare cu nr. 50917/19.06.2018, emisa de 
Omniasig, este valabila pana la 18.06.2019.
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