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INFORMATII UTILE 

INFORMATII GENERALE Se pot asigura servicii

de calatorie la cerere, in oricare din locatiile

turistice din tara si strainatate (locatii la care

agentia detine locuri garantate sai alocate pe

perioada sezonului turistic ), chiar daca nu sunt

cuprinse in acest catalog. Tarifele

pachetelor/sejururilor includ comisionul agentiei

si TVA si sunt valabile la data publicarii

catalogului. Ele pot suporta modificari ulterioare,

ca urmare a schimbarii politicii tarifare a

prestatorilor de servicii turistice (hoteluri,

companii aeriene), a reglementarilor fiscale sau

a taxelor de aeroport si locale. Agentia nu

raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la

punctele de frontiera de a primi turistul pe

teritoriul propriu sau de a-i permite sa

paraseasca teritoriul propriu.

CONDITII CAZARE Cazarea in unitatile hoteliere

se face incepand cu orele 15:00 ale primei zile

de sejur si se termina la orele 12:00 ale ultimei

zile de sejur. Orice depasire mai mare de 30

minute fata de ziua hoteliera (orele 12:00)

implica plata suplimentara a unei zile de cazare.

Intarzierea la cazare dupa orele 20:00 trebuie

anuntata la receptie de catre agentie sau turist.

In cazul hotelurilor de pe litoralul romanesc,

check-in-ul se va efectua in intervalul 15:00 si

18:00. Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare

este cea atribuita de oficialitatile din tara

respectiva, ca atare facilitatile camerelor sunt

conforme cu standardele locale. In catalog sunt

descrise facilitatile de care dispun hotelurile

(informatii puse la dispozitie de hotelieri) si

modul de servire al meselor. Agentia nu poate fi

raspunzatoare pentru eventualele inadvertente in

ceea ce priveste dotarea camerei sau modul de

servire al mesei, in anumite perioade

(extrasezon). Pentru anumite facilitati din hotel

sau din camera, hotelierul poate solicita costuri

suplimentare (minibar/frigider/seif); in momentul

sosirii la hotel, agentia recomanda turistilor sa

solicite receptionerului informatii cu exactitate

asupra eventualelor servicii neincluse/servicii cu

taxa. Repartizarea camerelor, cand nu sunt

diferentiate prin tarif/grad de comfort revine

exclusiv in sarcina receptiei hotelului si se

efectueaza in limita cotei disponibile la momentul

check-in-ului. Problemele legate de amplasarea

sau aspectul camerei se rezolva de catre turist

direct la receptie, asistat de insotitorul de grup.

Turistii preiau in momentul cazarii inventarul

afisat in camera si pot reclama in decurs de

maxim o ora nereguli privind integritatea

acestuia. Ulterior acestui interval de timp sunt

direct responsabili pentru orice daune sau lipsuri.

Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui

turist o suma cash sau o copie a cartii de credit

personale, ca garantie pentru cheltuielile

suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul

sederii. Tariful pentru copil este valabil in cazul in

care acesta este cazat in camera cu doi adulti.

Pentru a beneficia de tariful de copil, acesta

trebuie sa nu fi depasit la data inceperii calatoriei

varsta mentionata in program. Pe parcursul

sederii este permis accesul vizitatorilor doar in

intervalul orar 08:00-23:00, in urma inregistrarii la

receptia hotelului, in baza documentului de

identitate si/sau a masurilor administrative

dispuse de autoritati sau luate de unitatile

hoteliere pentru prevenirea riscului epidemiologic

cauzat de pandemia COVID 19. In camere sau

incinta hotelului (holuri, balcoane, terasa) sunt

interzise folosirea aparaturii pentru gatit sau

incalzit si detinerea de materiale periculoase,

inflamabile sau toxice. Turistii vor fi atentionati sa

nu tulbure linistea in hotel, sa nu intre in

restaurant cu alimente sau bauturi achizitionate

din alta locatie sau sa paraseasca restaurantul

cu alimente si sa consume alimente perisabile in

camera de hotel.

CONDITII TRANSPORT AERIAN: Biletele de

avion sunt nominale. Modificarea de nume nu

este permisa. Agentia isi rezerva dreptul de a

modifica valoarea taxelor de aeroport in cazul in

care valoarea acestora este schimbata de

compania aeriana. Agentia nu este

raspunzatoare pentru eventualele modificari ale

orarului de zbor al companiilor aeriene sau ora

de plecare a autocarului. In situatia in care

turistul achizitioneaza bilete de avion pe zboruri

interne, iar acestea nu mai corespund noului orar

de zbor al cursei internationale, agentia nu

are obligatia de a suporta eventualele diferente

de pret ocazionate de reemiterea biletelor pe

cursa interna. Politica de prealocare a locurilor in

avion depinde de fiecare companie aeriana; la

cerere, se pot furniza informatii suplimentare cu

privire la acest aspect. Repartizarea locului in

autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand

cu bancheta a doua. Agentia nu este

raspunzatoare pentru pierderea sau furtul

bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale.

In cazul in care aceste situatii nedorite apar,

turistul are obligatia de a depune personal

plangere la organele competente.

CONDITII PACHETE TRATAMENT Pentru a

beneficia de tratament in statiunile balneare,

turistii sunt obligati sa faca dovada asigurarii

medicale, prezentand urmatoarele documente:

bilet de trimitere de la medicul de familie sau

medicul specialist pentru recomandarea statiunii

respective (in 2 exemplare), dovada de asigurat

de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si

cardul de sanatate activat. In conditiile in care se

achita tratament pentru tot sejurul si sambata si

dumnica nu se face tratament, acesta se

reprogrameaza in cursul saptamanii. Lipsa

acestor documente atrage dupa sine achitarea

diferentei la receptia hotelului.

CONDITII CALATORIE AGREMENT Orice

modificare adusa serviciilor incluse sau

perioadei/duratei pentru un pachet de servicii

turistice rezervat, se considera anulare si atrage

dupa sine modificarea tarifului achitat initial.

Tarifele sunt exprimate atat in lei, cat si un euro,

in functie de tipul serviciului. Taxele locale (de

statiune) se achita de catre turisti, la receptia

hotelului, in ziua sosirii si difera in functie politica

administrativa locala. Serviciile turistice

suplimentare comandate aditional pachetelor

care se regasesc in catalog, vor fi comisionate.

Serviciile turistice pentru copii (supliment masa,

pat suplimentar) vor fi, de asemenea,

comisionate la momentul rezervarii. Serviciile

turistice care nu sunt mentionate pe voucher, se

vor achita la receptia hotelului.

ALTE INFORMATII Minorii cetateni romani pot

calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul

parintilor ori al reprezentantilor legali, in baza

articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind

regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in

strainatate. Prin reprezentant legal se intelege

persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite

drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti

fata de minor. Politistii de frontiera permit iesirea

din tara a unui cetatean roman minor - numai

daca este insotit de o persoana fizica majora - in

urmatoarele cazuri: A. Este titular al unui

document de calatorie individual (pasaport, carte

de identitate) si calatoreste insotit de ambii

parinti; B. Este titular al unui document de

calatorie individual (pasaport sau carte de

identitate/carte de identitate electronica) si

calatoreste impreuna cu unul dintre parinti,

numai daca parintele insotitor prezinta o

declaratie a celuilalt parinte, din care rezulta

acordul acestuia cu privire la efectuarea de

calatorii in strainatate, pentru o perioada care sa

nu depaseasca 3 ani de la data intocmirii

acesteia, sau dupa caz face dovada decesului

celuilalt parinte; Documente doveditoare ale

decesului sunt: •certificat de deces valabil si cu

putere doveditoare pe teritoriul Romaniei, in

conditiile legii; •hotarare judecatoreasca de

declarare a mortii, ramasa definitiva, daca nu a

existat timpul necesar pentru eliberarea

certificatului de deces; •comunicare oficiala

primita prin intermediul misiunilor diplomatice sau

al oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate,

daca nu a existat timpul necesar pentru

eliberarea unor certificate de stare civila. Nu este

necesara declaratia parintelui decazut din

drepturile parintesti sau declarat disparut, in

conditiile legii, daca insotitorul face dovada in

acest sens, cu exceptia cazului in care ambii

parinti se afla in aceasta situatie, cand este

obligatorie declaratia reprezentantului legal al

minorului. C. Este titular al unui document de

calatorie individual (pasaport sau carte de

identitate/carte de identitate electronica) si

calatoreste impreuna cu unul dintre parinti, daca

parintele insotitor face dovada faptului ca minorul

i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca

ramasa definitiva si irevocabila. D. Este titular al

unui document de calatorie individual (pasaport

sau carte de identitate/carte de identitate

electronica) si calatoreste insotit de o alta

persoana fizica majora, numai daca persoana

insotitoare prezinta certificatul de cazier judiciar

si o declaratie a ambilor parinti sau a parintelui

caruia minorul i-a fost incredintat (prin hotarare

judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila),

a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului

sau legal, pentru o perioada care sa nu

depaseasca 3 ani de la data intocmirii acesteia,

care cuprinde: •acordul acestora cu privire la

efectuarea de calatorii in strainatate; •datele de

identitate ale insotitorului respectiv. Eventualele

reclamatii privind serviciile prestate trebuie

formulate in scris, in timpul sejurului. Orice

reclamatie facuta ulterior nu poate fi identificata

si nu va fi luata in considerare. Conducatorul de

grup poate modifica programul actiunii in

anumite conditii obiective. Conform

reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj

in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de

catre ghizii locali. Excursiile optionale se rezerva

si efectueaza la fata locului cu agentii locale.

Sumele aferente acestor excursii nu se

incaseaza in numele si pentru agentia

Organizatoare. Preturile excursiilor optionale pot

fi mai mari decat cele ale excursiilor ce pot fi

achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta

datorandu-se faptului ca persoanele participante

vor avea la dispozitie un mijloc de transport care

ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv,

ghidul excursiei si dupa caz ghid local. Tariful

excursiilor organizate este calculat pentru un

grup minim de persoane. Daca nu se intruneste

numarul minim de participanti, tariful se

recalculeaza si creste proportional. Daca pe

durata unui circuit se vor organiza excursii

optionale si numarul persoanelor inscrise la

aceste optionale este suficient de mare,

insotitorul de grup se va alatura turistilor care au

achizitionat respectivele excursii, astfel incat cei

care raman la hotel vor avea program liber fara

insotitor.

LEGENDA SERVICII TURISTICE

Cazare C = cazare

DBL = camera dubla

SGL = camera single

TPL = camera tripla

APT = apartament

VM / VL= vedere mare/lac

STD = standard P = parter

Masa MD = mic dejun

D = dejun DP = demipensiune (mic dejun si

cina/dejun)

PC = pensiune completa (mic dejun, dejun si

cina)

BV = bonuri valorice C = cina

FC = fisa cont

AI = all inclusive

T2 = tratament 2 proceduri/zi

T3 = tratament 3 proceduri/zi



PACHETE CHARTER



GRECIA

CORFU

MESSONGHI BEACH HOLIDAY

RESORT 3*

GRECIA
CORFU

ACHARAVI BEACH HOTEL 4*

Localizare: Este situat pe plaja Messonghi, pe coasta estica a insulei. Messonghi este un

mic sat situat la 25 de km de Corfu. Cel mai apropiat oras este Lefkimi la 15 Km distanta

spre sud. Langa hotel se gaseste statia de autobuz, care va poate duce in centrul orasului

Corfu in 45 de minute.

Dotari camere: Camerele sunt mobilate simplu, rustic, dotate cu aer conditinat, dus, TV

satelit, uscator, contra cost acces internet. Camerele superioare au fost renovate in 2012

iar cele confort in 2007.

Facilitati hotel: Doua restaurante spatioase care servesc in regim bufet, cateva baruri; 4

piscine, mini aqua park, trei terenuri de tenis, teren de criket, teren de fotbal, pentru copii

sunt patru piscine mici, loc de joaca si personal specializat pentru grija copiilor, seif la

receptie contra cost, parcare, acces internet.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – CFU – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

Localizare: Hotelul Acharavi Beach este localizat in partea nordica a insulei Corfu, fiind

situat pe plaja. Distanta fata de aeroport este de aproximativ 38 de km si la 36 de km se

afla centrul orasului.

Facilitati camere: Hotelul dispune de o varietate de camere, de la camere duble pana la

vile private, iar ca si suprafata se incadreaza intre 20 - 90 m2. Camerele dispun de baie,

produse pentru ingrijirea personala, uscator de par, tv prin satelit, mini frigider, aer

conditionat, seif (contra cost), acces la wi-fi, telefon (contra cost), terasa sau balcon si

patut pentru bebelus (la cerere).

Facilitati hotel: Turistii pot beneficia de room service 12/24 (contra cost), mic dejun servit

in camera (contra cost), meniu perne si transfer catre port sau aeroport (contra cost).

Hotelul dispunde de asemenea de restaurant, bar, piscina exterioara, wifi, parcare, loc de

joaca pentru copii.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – CFU – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Date plecare
Tip camera

Dubla superior vedere gradina Dubla superior vedere mare

09.06,16.06,23.06, 01.09,08.09,15.09 1469 1487

30.06 1600 1633

07.07,14.07,21.07, 28.07,04.08,11.08,

18.08,25.08,
1928 1996

Date plecare Tip camera

Camera standard Studio

09.06, 1571 1639

16.06 1726 1788

23.06,30.06,01.09, 08.09,15.09 1752 1813

07.07 1914 1982

14.07,21.07,28.07, 04.08,11.08,18.08 1941 2010

25.08 1861 1926

Tarif in EUR / camera 2 adulti – all inclusive

Tarif in EUR / camera 2 adulti – demipensiune

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

4

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



GRECIA

CORFU
AEOLOS BEACH RESORT 4* 

GRECIA
CORFU

MARBELLA CORFU 5*

Localizare: Situat in statiunea Perama in partea de sud est a insulei, resortul este asejat

in panta intr-o luxurianta gradina pe o suprafata de 72.000 mp oferind bederi

spectaculoase spre Marea Ionica si continent.Distante: Aeroport - 8 km Corfu town - 10

km Benitses - 3 km

Facilitati camere: Aer conditionat controlat individual uscator de par seif (contra cost)

Telefon Televiziune (canale prin satelit) Filme gratuite la TV Acces la WIFI (cu taxa) Mini -

Frigider

Camerele family si suitele se regasesc in bungalow-uri, camera family cu 2 dormitoare are

usa culisanta.

Facilitati hotel: trei restaurante Cazare si facilitati pentru familii (loc de joaca pentru copii)

si mini club deschis intre orele 10:00-12:00 & 13:00-15:00) Restaurant italian Sala de

sport / Sauna Un centru de wellness si masaj Program de animatie si mini club Acces

WIFI (cu taxa) SPA Tratamente Masaj de relaxare , Face & Body tratamente Bazine de

inot ( pfamily pool & infinity pool) si plaja Lagoon Infinity Pool Sport - Sala de fitnes Sauna

Ping Pong Beach volei Aqua aerobic lobby bar bar la piscina bar la plaja.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – CFU – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

Localizare: Hotelul este situat langa o plaja cu nisip si pietricele din oraselul pitoresc

Agios Ioanis Peristeron. Portul din Corfu este la 17 km, iar aeroportul la 30 minute de

mers cu masina.

Facilitati camera: Hotelul Marbella dispune de un total de 212 camere. Cladirea Anexa

are 4 etaje si dispune de camere duble si camere family. Sectiunea "Cluster" include 4

cladiri diferite ca marime, grupate in mijlocul complexului, unele de 4 etaje, in total 106

camere de lux si suite. Camerele sunt dotate cu: internet wi-fi gratuit, TV satelit cu ecran

plat, telefon direct, aer condiționat, mini bar, seif, balcon sau terasa mobilata.

Facilitati hotel: restaurant principal "La Terraza's", restaurant a-la-carte "Cascade",

restaurant la plaja "Dolphin", bar principal "Belvedere" in holul hotelului, bar "Cascade" la

piscina , bar "Dolphin" la plaja, 3 piscine (cu apa de mare sau apa proaspata) pentru adulti

, restaurant si bar la piscina, plaja proprie, sala gimnastica, lectii de fitness, yoga si

aerobic in apa, tras cu arcul, darts, volei, football, basket, tenis de camp, tenis de masa,

lectii de dans, aerobic, step-aerobic si zumba-aerobic, sporturi nautice, centru SPA, salon

coafura, loc de joaca pentru copii, 2 piscine copii, club pentru adolescent, mini disco.

Tarif in EUR / camera 2 adulti – all inclusive 

Tarif in EUR / camera 2 adulti – demipensiune

Date plecare
Tip camera

Bungalow vedere gradina Bungalow vedere mare

09.06,16.06,30.06, 01.09,08.09,15.09 1954 2040

07.07,14.07,21.07, 28.07,04.08,11.08,

18.08,25.08
2229 2314

Early Booking – reducere 15% la cazare pentru rezervare pana la 28.02.2021

Date plecare Tip camera

Dubla vedere gradina Dubla vedere mare

09.06,16.06,15.09 2082 2235

23.06,08.09 2247 2473

30.06,07.07,01.09 2463 2654

14.07 2589 2763

21.07,28.07,04.08, 11.08,18.08 2758 2966

25.08 2632 2832

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – CFU – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii aeriene

-Asistenta turistica in limba romana
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



GRECIA

ZAKYNTHOS 
ILIOS HOTEL 3*

GRECIA
ZAKYNTHOS 

ZAKANTHA BEACH 4*

Localizare: Ilios Hotel este situat in statiunea Laganas, intr-o zona linistita, la 900 m de

Pure Beach Club, la 15 minute de plaja, 3 km de aeroport. In apropiere se afla un

minimarket.

Facilitati camere: Toate camerele sunt echitate cu baie cu dus si uscator, aer conditionat

(5 Euro/zi), tv, telefon, seif (15 euro/saptamana), frigider, fierbator de apa, cuptor cu

microunde, balcon mare cu vedere la gradina sau la piscina, Wi-Fi.

Facilitati hotel: Hotelul beneficiaza de serviciu mic dejun mai mult de 3 ore, piscina cu

umbrele (acces gratuit), volei, jacuzzi exterior (gratuit), piscina copii, biliard, tenis de

masa, loc de desfasurare a activitatilor sportive (volei, mini-fotbal, badminton), gradini

frumoase in jurul apartamentelor, TV satelit in bar, wi-fi (gratuit) in spatiile publice, receptie

24h, snack bar langa piscina.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – ZTH – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Localizare: Resortul este amplasat pe coasta de est a celebrei insule Zakynthos, situat in

statiunea Argassi. Se afla la 200 m distanta de restaurante si baruri, la 2,5 km de orasul

Zakynthos si la 7 km de aeroport.

Facilitati camere: Hotelul dispune de doua tipuri de camere: Duble si Family, dotate cu

baie, aer conditionat gratuit in iulie si august (in restul sezonului este contra cost), uscator

de par, frigider (gratuit), Wi-Fi, TV, telefon si seif (20 euro/saptamana). Al treilea pat in

camera tripla este un pat pliant asezat langa patul dublu.

Camerele sunt curatate de 7 ori/saptamana. Lenjeria si prosoapele se schimba de 2

ori/saptamana.

Facilitati hotel: Hotelul dispune de receptie 24h, Wi-Fi, serviciu Rent-a-car, piscina

exterioara, parcare privata, masa de biliard, restaurant, snack bar.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – ZTH – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Tarif in EUR / camera 2 adulti – mic dejun 

Tarif in EUR / camera 2 adulti – demipensiune 

Early Booking – reducere 10% la cazare pentru rezervare pana la 31.03.2021

Date plecare
Tip camera

Camera dubla standard 

12.06,18.09 1054

19.06,11.09 1086

26.06,03.07,10.07, 17.07 1322

24.07,28.08,04.09 1390

31.07,07.08,14.08, 21.08 1460

Date plecare
Tip camera

Camera dubla standard 

12.06,19.06,18.09 1203

26.06,04.09,11.09 1322

03.07,10.07 1427

17.07,24.07 1342

31.07,07.08,14.08, 21.08,28.08 1670
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



GRECIA

ZAKYNTHOS 

GALAXY BEACH RESORT BW 

PREMIER COLLECTION 4*

GRECIA
ZAKYNTHOS 

ALEXANDRA BEACH

RESORT & SPA 4*

Localizare: Hotelul Galaxy Beach Resort beneficiaza de o locație ideala pe plaja

Laganas, fiind inconjurat de gradini frumoase. Best Western Galaxy este situat la o

distanta de 8 km de orasul Zakynthos si de portul acestuia.

Facilitati camere: Camerele hotelului sunt confortabile si frumos amenajate, prevazute cu

urmatoarele facilitati: telefon, TV, seif (contra cost 20 euro/saptamana), balcon, baie

proprie, minibar, wifi gratuit, uscator de par. Vederea din camere este la gradina, piscina,

partial la mare si la mare dar se confirma doar in momentul cazarii la receptie. Curatenia

in camere se face de 7 ori/saptamana, iar lenjeria si prosoapele se schimba de 3

ori/saptamana.

Facilitati hotel: Best Western Galaxy este impartit in cladirea principala unde se afla

toate spatiile publice si 3 cladiri anexe, cea mai noua sectiune continand Suitele Family cu

2 dormitoare. In cadrul hotelului turistii beneficiaza de urmatoarele facilitati: restaurante,

terasa, bar, sala de conferinte, bar la piscina, gradina spatioasa, piscina exterioara,

sezlonguri, umbrele si prosoape gratuit a piscina si contra cost la plaja (6 euro/set/zi),

piscina pentru copii, loc de joaca pentru copii, club pentru copii, wifi gratuit, parcare

gratuita.

Localizare: Hotelul este situat intr-o zona superba, direct pe plaja de nisip Tsilivi Beach.

Facilitati camere: Camerele sunt spatioase si modern decorate si dispun de A/C, TV

satelit, minibar, Wi-Fi, seif, baie, uscator de par si terasa.

Facilitati hotel: Receptie, restaurante, bar la piscina si pe plaja, piscine, Spa, Gym,

servicii de spalatorie. Parcul acvatic Tsilivi se afla la doar 4 minute de mers pe jos.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – ZTH – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Tarif in EUR / camera 2 adulti – all inclusive 

Tarif in EUR / camera 2 adulti – all inclusive 

Early Booking – reducere 10% la cazare pentru rezervare pana la 30.04.2021

Date plecare
Tip camera

Camera standard vedere laterala mare Camera superior vedere mare 

12.06,18.09 1998 2243

19.06 1998 2491

26.06,11.09 2222 2640

03.07,10.07,17.07, 31.07,07.08,14.08, 21.08,28.08,04.09 2396 2640

24.07 2241 2834

Date plecare
Tip camera

Bungalow vedere gradina Camera swim up vedere mare 

12.06,19.06,18.09 1925 2099

26.06 2038 2211

03.07,10.07,17.07ș 24.07,31.07,07.08,

14.08,21.08
2193 2365

28.08 2100 2272

04.09,11.09 1975 2149

Early Booking – reducere 10% la cazare pentru rezervare pana la 28.02.2021

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – ZTH – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii aeriene

-Asistenta turistica in limba romana
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



GRECIA

SANTORINI  
ANDREAS HOTEL 3*

GRECIA
SANTORINI  

AFRODITI VENUS BEACH

HOTEL & SPA 4*

Localizare: Hotelul Andreas este situat in Kamari, pe cea mai frumoasa plaja cu nisip

negru, pe coasta de sud-est a insulei Thira. Un plus de confort, atmosferă intima într-o

zona liniștită din Kamari, la doar 150m de plajă și cu acces facil la toate atracțiile

arhipelagului Santorini.

Facilitati camere: Toate camerele sunt echipate cu aer conditionat individual, seif,

frigider, TV cu ecran plat si programe in limba engleza, baie cu dus, uscator de par,

balcon sau terasa, WIFI gratuit.

Facilitati hotel: piscina, seif, depozitare bagaje, receptie non-stop, wifi, room service,

prosoape pentru plasa si piscina, sezlonguri si umbrele, parcare publica, snack bar la

piscina, spalatorie.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – JTR – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Localizare: Superb localizat pe plaja din Kamari, in apropiere de promenada cu baruri,

taverne si restaurante. Aeroportul este localizat la o distanta de 5 km iar Fira la 7.5 km.

Facilitati cazare: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, TV, frigider, telefon, seif,

uscator de par, balcon sau terasa.

Facilitati hotel: Hotelul pune la dispozitia turistilor facilitati precum aer conditionat,

taverna pe acoperis, mic dejun bufet, restaurant, bar pe plaja, piscina adulti si copii,

umbrele, bar la piscina, internet, taverna la plaja, Spa, Jacuzzi, WiFi.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – JTR – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Tarif in EUR / camera 2 adulti – mic dejun 

Tarif in EUR / camera 2 adulti – mic dejun 

Date plecare Tip camera

Camera dubla standard 

06.06 1166

13.06,19.09 1297

20.06,27.06,04.07,12.09 1424

11.07,05.09 1587

18.07 1659

25.07 1682

01.08,08.08,15.08, 22.08,29.08 1722

Date plecare Tip camera

Camera standard vedere gradina Camera superior vedere gradina

06.06,12.09,19.09 1487 1627

13.06 1592 1837

20.06,27.06,04.07 1667 1912

11.07,18.07,25.07, 05.09 1667 2072

01.08 1632 2122

08.08,15.08 1947 2192

22.08,29.08 2087 2297
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



GRECIA

SANTORINI  

IMPERIAL MED

RESORT & SPA 4*

GRECIA
MYKONOS  

MYKONOS BEACH HOTEL 3*

Locatie: Hotel de lux, complet renovat, situat in Agia Paraskevi, intre Kamari si

Monolithos, pe plaja privata cu umbrele si sezlonguri incluse.

Facilitati camere: Dispune de 47 camere luxoase, mobilate modern, A/C, TV satelit, CD

player, minibar, seif, uscator de par, balcon/terasa.

Facilitati hotel: Restaurant Gourmet, bar, piscina, magazine, cinema, SPA, amfiteatru,

bar pe plaja, bar la piscina, teren de tenis si baschet, Mini fotbal.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – JTR – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Localizare: In statiunea Megali Ammos, la 350m fata de Mykonos Tow, 15min. cu masina

fata de Aeroport, 700m fata de Morile de Vant, 900m fata de Mica Venetie, Glam Club

1km.

Complex de bungalowuri construite in stil traditional cicladic, amplasat ideal in statiunea

Megali Ammos, pe plaja, cu vedere spre Marea Egee. Mykonos Town se afla la 10min. de

mers pe jos (350m), Mica Venetie si Morile de Vant fiind la mai putin de 1km distanta.

Facilitati camere: Camerele sunt elegante, amenajate in stil traditionat, dotate cu aer

conditionat, telefon, Tv, mini bar, grup sanitar, uscator de par, balcon sau terasa cu

vedere la mare.

Facilitati hotel: Hotelul dispune de piscina, salon mic dejun, receptie, seif la receptie, bar,

snack bar, internet, Tv, parcare.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – JMK – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Tarif in EUR / camera 2 adulti – mic dejun / demipensiune 

Tarif in EUR / camera 2 adulti – mic dejun 

Early Booking – reducere 15% la cazare pentru rezervare pana la 31.03.2021

Date plecare
Tip camera

Camera standard mic dejun  Camera standard demipensiune

06.06,19.09 1474 1807

13.06,12.09 1551 1893

20.06,27.06 1636 1968

04.07,11.07,18.07,

25.07,01.08,05.09
1705 2038

08.08,15.08 1997 2330

22.08,29.08 2205 2538

Date plecare
Tip camera

Camera dubla standard 

16.06,23.06,01.09, 08.09 1703

30.06 2176

07.07,14.07 2254

21.07,28.07,04.08, 11.08,18.08,25.08 2666

15.09 1523
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



GRECIA

MYKONOS  
ART HOTEL PELICAN BAY 4*

GRECIA
MYKONOS  

ROYAL MYCONIAN 

RESORT & VILLAS 5*

Localizare: Pelican Bay se afla in Platys Gialos la 300m de faimoasa plaja, la 4 km de

aeroport.

Hotelul Pelican Bay este situat in statiunea Platys Gialos din Mykonos. Se afla la 300m de

plaja din Platys Gialos si de statia de autobuz, la 4km de aeroport. Este un hotel de tip

boutique, elegant, cu servicii excelente. Dispune lobby dotat cu aer conditionat, acces Wi-

Fi gratuit, camere spatioase decorate cu gust. Hotelul ofera parcare privata, centru de

fitness, sauna, piscina, cocktail-bar si este inconjurat de terasa cu vederi superbe.

Facilitati camere: aer conditionat, baie proprie, TV LCD prin satelit, telefon, uscator de

par, acces Internet de mare viteza, balcon sau terasa cu vedere laterala la mare, mini-

frigider, seif, baby-cot gratuit si la cerere.

Facilitati hotel: 39 de camere, piscina, snack bar la piscina inconjurat de verande cu

vederi superbe, restaurant, lobby cu TV satelit, acces internet, centru de fitness, sauna,

parcare privata, Wi-Fi, room service.

Localizare: Se afla in Elia, cu vedere catre plaja, la 12km de orasul Mykonos si la 14km

de aeroport.

Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu tv, dvd player, acces internet wireless, baie

cu cada sau dus, telefon, minibar, seif, uscator de par, masa si fier de calcat, halat si

papuci de baie, terasa sau balcon.

Facilitati hotel: Hotelul este membru "The Leading Hotels of the World".

Hotel luxos, este ideal amplasat in statiunea Elia din Mykonos, pe plaja cu nisip auriu,

ofera camere spatioase si elegante cu vedere catre Marea Egee. Este recomandat pentru

familiile cu copii, luna de miere, vacanta cu prietenii.

Hotelul are o capacitate de 103 camere si dispune de receptie, restaurant, 3 baruri, centru

Thalassa, baby sitting, loc de joaca pentru copii, sala de conferinte, parcare, TV corner,

acces internet, magazine, coafor, jacuzzi, sauna, sala de gimnastica.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – JMK – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Tarif in EUR / camera 2 adulti – mic dejun / demipensiune 

Tarif in EUR / camera 2 adulti – mic dejun 

Date plecare Tip camera

Camera standard SSV mic dejun  Camera standard SSV demipensiune

16.06,23.06,30.06, 01.09,08.09 2009 2639

07.07, 2238 2868

14.07,21.07,28.07, 04.08,11.08,18.08 2543 3173

25.08 2314 2944

15.09 1964 2594

Date plecare
Tip camera

Camera dubla premium vedere mare 

16.06,23.06 2920

30.06,07.07,25.08 3179

14.07,21.07,28.07, 04.08,11.08 3782

18.08 3265

01.09,08.09 2748

15.09 2230

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – JMK – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii aeriene

-Asistenta turistica in limba romana
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



GRECIA - CRETA

HERAKLION  
ANNA MARIA VILLAGE 3*

GRECIA - CRETA
HERAKLION   

HOTEL GOLDEN BEACH 4*

Localizare: Hotelul Anna Maria Village este situat în staţiunea Anissaras, la 25 km

distanţă de Heraklion. Situat într-o zonă liniştită, departe de agitaţia staţiunilor aglomerate.

Hotelul Anne Marie Village 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.

Facilitati camere: 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.

Facilitati 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.

Localizare: Hotelul a fost renovat complet in anul 2011, este in centrul statiunii

Hersonissos, aproape de zona comerciala, in fata plajei (ingusta cu pietricele). Hotelul

ofera o atmosfera familiala, iar oaspeții sai sunt invitați sa se relaxeze la piscina de pe

acoperis unde se vor bucura de o frumoasa priveliste asupra Marii Egee.

Facilitati camere: Toate cele 162 camere dispun de aer conditionat, TV satelit, frigider,

telefon, seif, balcon sau terasa. Camerele Superior Land View si cele Side Sea View,

situate la ultimul etaj al hotelului, ofera un design interior modern, cu bai spatioase.

Facilitati hotel: Hotelul dispune de receptie 24 h, serviciu concierge, restaurant, bar,

taverna, pizzerie, piscina pe acoperis cu sezlonguri si umbrelute (gratuit), prosoape la

plaja ( contra cost), acces internet WIFI gratuit in camere si in zonele publice, asistenta

medicala contra cost, gradina, magazin de suveniruri, minimarket, parcare.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – HER – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Tarif in EUR / camera 2 adulti – demipensiune 

Tarif in EUR / camera 2 adulti – demipensiune 

Date plecare
Tip camera

Camera standard vedere gradina  Camera superior vedere mare 

08.06,15.06 1170 1272

22.06,29.06 1220 1322

06.07,31.08,07.09, 14.09,21.09 1344 1477

13.07 1435 1606

20.07,27.07,03.08, 10.07,17.08,24.08 1510 1680

Date plecare
Tip camera

Camera standard standard  Camera standard vedere laterala mare 

08.06 1142 1213

15.06 1167 1238

22.06,29.06,06.07, 07.09,14.09,21.09 1401 1470

13.07,31.08 1463 1533

20.07,27.07,03.08, 10.08,17.08,24.08 1642 1712

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – HER – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii aeriene

-Asistenta turistica in limba romana
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
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GRECIA - CRETA

HERAKLION  
HERSONISSOS MARIS HOTEL 4*

GRECIA - CRETA
HERAKLION   

ALDEMAR ROYAL MARE 5*

Localizare: in orasul Hersonissos, peste drum de plaja. Distanta pana la aeroport este de

25 km.

Facilitati camera: balcon sau terasa, aer conditionat, televizor, seif (contra cost),

minifrigider, uscator de par.

Facilitati hotel: restaurant, bar, piscina exterioara si interioara, piscina pentru copii, Wi-Fi

in zonele publice, birou exchange, centru Spa.

Facilitati contra cost: curatatorie, servicii business, doctor, echipament fitnes, centru

fitness, proceduri SPA, sauna, tenis de masa, teren de tenis, sezlonguri si umbrele la plaja

(aprox 8 euro/set), prosoape de plaja (depozit).

Capacitate camera dubla: 3 adulti sau 2 adulti +1 copil 11 ani

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – HER – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Localizare: Hotelul Adelmar Royal Mare este situat pe plaja de nisip Anissaras, la 4 km

de statiunea Hersonissos si 22 km de capitala Heraklion. Hotelul este recomandat in

special cuplurilor.

Facilitati camere: Toate camerele au in dotare cada si dus separat, aer conditionat, TV

satelit, telefon, frigider sau minibar (contracost), uscator de par, seif, acces internet,

balcon. La sosire in orice tip de camera se ofera o sticla de vin si apa minerala papuci si

prosoape de plaja.

Facilitati hotel: Hotelul ofera oaspetilor sai, 385 de camere situate in bungalow-uri

construite in stil cretan, dispuse in gradina luxurianta a hotelului, receptie 24 h, room

service, internet WIFI disponibil gratuit in tot hotelul, inchirieri auto, schimb valutar,

curatatorie, sali de conferinte, restaurante, salon de infrumusetare, magazine de

suveniruri, facilitate VIP, baruri, terase, piscine, plaja privata, facilitate pentru practicarea

diferitelor sporturi, plaja privata.

Tarif in EUR / camera 2 adulti – demipensiune 

Tarif in EUR / camera 2 adulti – demipensiune 

Date plecare Tip camera

Camera standard standard  Camera standard vedere laterala mare 

08.06,21.09 1305 1422

15.06 1421 1538

22.06,29.06,06.07, 07.09,14.09 1482 1600

13.07,24.08,31.08 1517 1653

20.07,27.07,03.08, 10.08,17.08 1675 1826

Date plecare
Tip camera

Bungalow vedere gradina   Bungalow vedere mare  

08.06,21.09 2006 2206

15.06,07.09,14.09 2281 2539

22.06,29.06,06.07, 13.07,24.08,31.08 2306 2564

20.07 2378 2650

27.07,03.08,10.08, 17.08 2806 3165

Early Booking – reducere 15% la cazare pentru rezervare pana la 28.02.2021

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – HER – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii aeriene

-Asistenta turistica in limba romana
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GRECIA - CRETA

CHANIA  
ELOTIS SUITES 3*

GRECIA - CRETA
CHANIA   

ALMYRIDA RESORT 4*

Localizare: Hotelul este situat la 50 m de plaja, in Agia Marina, la 8 km distanta de

centrul orasului Chania si la 25 minute de mers cu masina de aeroportul international.

Facilitati camere: Camerele sunt de tip studio, apartamente de tip family si suite. Sunt

prevazute cu o bucatarie mica echipata, balcon, aer conditionat, telefon, seif, televizor

plat, TV prin satelit, baie cu dus, uscator de par, acces internet WI-FI – contra-cost.

Facilitati hotel: Hotelul a fost renovat in 2012, fiind schimbate decoratiile din camere, bai

si din zonele publice.Elotis Suites combina simplitatea si eleganta. Hotelul dispune de 20

de apartmente si studio-uri, gradina, piscina exterioara, piscina pentru copii, snack bar, TV

prin satelit, wi-fi gratis in zona de receptie si alte servicii contra cost : servicii de print, fax,

acces full la internet wi-fi, mic dejun bufet, prosoape de plaja.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – CHQ – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Localizare: Hotelul este situat in centrul statiunii Almyrida, cu acces direct la plaja, la 20

km de orasul Chania. Acesta se afla la jumatatea distantei dintre Chania si Rethymnon,

aeroportul International Chania se afla la o distanta de 30 km.

Facilitati camere: Camerele sunt moderne si dispun de urmatoarele facilitati: aer

conditionat, TV prin satelit, mini-bar sau racitor, internet-wifi, seif, uscator de par.

Facilitati hotel: Hotelul ofera conditii excelente de cazare si dispune de urmatoarele

facilitati si servicii: restaurant, 2 baruri, piscina ( include zona pentru copii ), sala fitness,

sala de conferinte, jacuzzi, mini club pentru copii ( 10.30 – 13.30 ; 14.30 – 17.30 ).

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – CHQ – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Tarif in EUR / camera 2 adulti – mic dejun 

Tarif in EUR / camera 2 adulti – demipensiune 

Early Booking – reducere 10% la cazare pentru rezervare pana la 28.02.2021

Date plecare
Tip camera

Studio  

10.06 1310

17.06,24.06,26.08, 02.09,09.09,16.09 1459

01.07,08.07,15.07, 22.07,29.07,05.08, 12.08,19.08 1580

Date plecare
Tip camera

Camera vedere mare   

10.06,17.06 1410

24.06,01.07,09.09, 16.09 1435

08.07 1608

15.07,22.07,29.07, 05.08,12.08,19.08, 26.08,02.09 1746
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



GRECIA - CRETA

CHANIA  

HOTEL CRETA PRINCESS 

AQUAPARK & SPA 4*

GRECIA - CRETA
CHANIA   

MINOA PALACE RESORT 5*

Localizare: situat pe plaja din golful Maleme, la 40 de minute cu mașina de aeroportul din

Chania, 17 km de orașul Chania și la 6 km de stațiunea Platanias.

Facilități cameră: aer condiționat (in perioada 15.06 – 15.09), balcon sau terasă,

televizor, mini frigider, uscător de păr, baie cu cadă sau duș, Wi-Fi, telefon, muzică, satelit

TV, facilități cafea/ceai, seif (contra cost)

Capacitate camera dublă: 3 adulți sau 2 adulți +1 copil (varsta maximă implinită -11 ani)

Facilități hotel: restaurante, baruri, terenuri de tenis, teren de fotbal, sală de jocuri.

Facilități contra cost: mini market, inchirieri mașini, servicii spălătorie, doctor (la cerere),

magazin bijuterii, Spa, sală jocuri, baby sitting.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – CHQ – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Localizare: Situat in zona cosmopolita Platanias, pe malul marii, acest hotel de lux este

inconjurat de gradini mari. Aeroportul Chania se afla la 30 de minute distanta de mers cu

masina.

Facilitati camere: A/C si incalzire centralizata controlate individual, telefon cu linie directa,

seif electronic gratuit, conexiune internet de mare viteza, TV receptie satelit, uscator de

par, minibar.

Facilitati hotel: Gradini superbe cu flora locala, parcare interioara si exterioara ( gratuita

), parasolare si umbrele gratuite la piscina si plaja, lounge VIP, plaja cu steag albastru,

mini market ( presa internationala, tutun si cadouri ), centru conferinte complet echipat,

camera internet, coafeza, manichiura si pedichiura, servicii secretariat, acces internet Wi-

Fi in zonele publice si camere, room service 24h, bona la cerere, serviciu de taxi/limuzina,

rent-a-car, spalatorie si curatatorie chimica.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – CHQ – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Tarif in EUR / camera 2 adulti – all inclusive 

Tarif in EUR / camera 2 adulti –mic dejun 

Early Booking – reducere 10% la cazare pentru rezervare pana la 28.02.2021

Date plecare
Tip camera

Camera standard vedere laterala mare   

10.06,17.06,24.06, 16.09 1954

01.07,08.07 2299

15.07, 02.09,09.09 2347

22.07,29.07, 05.08,12.08,19.08, 26.08 2629

Date plecare Tip camera

Camera standard vedere munte   

10.06,16.09 1814

17.06 2025

24.06,01.07,08.07, 26.08,02.09,09.09 2092

15.07,22.07,29.07,05.08,12.08,19.08 2370
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



GRECIA 

RODOS  
ATHENA HOTEL 3*

GRECIA
RODOS   

HOTEL MEDITERRANEAN 4*

Localizare: Hotelul Athena este un hotel modern situat în centrul oraşului Rhodos, la

numai 50 de metri de plajă si la 1.2 km distanta de portul Mandraki

Facilitati camere: Camerele hotelului au suprafata de 20 mp, sunt bine dotate, având

baie proprie cu uscator de par, aer condiţionat, TV prin satelit, internet Wi-Fi (gratuit) si

mini frigider.

Facilitati hotel: Hotelul Athena oferă o serie de facilităţi moderne, precum şi facilităţi de

conferinţe. Hotelul are, de asemenea, o piscină în aer liber , recepţie deschisă 24 de ore

pe zi si restaurant.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – RHO – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Localizare: Hotelul Mediterranean este pozitionat excelent vis-à-vis de plaja publica, la 1

km de Cetatea Cavalerilor, in apropiere de Aquarium, chiar langa Cazino.

Facilitati camere: A/C inclus (centralizat cu telecomanda individuala), telefon, TV satelit,

seif, minifrigider, balcon, baie, uscator de par, internet wi-fi gratuit.

Facilitati hotel: Receptie, room service, piscina, restaurant, bar si piano bar, sala de

jocuri, internet wi-fi gratuit in spatiile publice, umbrele si sezlonguri gratuite la piscina si

contra-cost la plaja, seif gratuit la receptie.

Pe plaja 2 sezlonguri si o umbrela aprox.10 eur/zi.

La cerere, hotelul poate pune la dispozitia turistilor patut pentru infant (0-1.99) contra-cost.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – RHO – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Tarif in EUR / camera 2 adulti – mic dejun 

Tarif in EUR / camera 2 adulti – demipensiune 

Early Booking – reducere 10% la cazare pentru rezervare pana la 28.02.2021

Date plecare
Tip camera

Camera standard 

08.06 988

15.06,22.06 1013

29.06,14.09,21.09 1161

06.07,13.07,20.07, 27.07,03.08,10.08, 17.08,24.08,31.08, 07.09 1210

Early Booking – reducere 10% la cazare pentru rezervare pana la 31.03.2021

Date plecare
Tip camera

Camera standard vedere laterala mare   

08.06 1686

15.06,14.09,21.09 1877

22.06,29.06,31.08, 07.09 1902

06.07,13.07,20.07, 27.07,30.08,10.08, 17.08,24.08 1972
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



GRECIA 

RODOS  
OCEANIS HOTEL 4*

GRECIA
RODOS   

MITSIS FALIRAKI BEACH 

HOTEL & SPA 4*

Localizare: Hotelul Oceanis este situat in statiunea Ixia, la 50 m de plaja si ofera

sezlonguri gratuite la plaja si piscina. Situat vis-a-vis de plaja magnifică din statiunea Ixia,

pe coasta de vest a insulei Rodos, la doar 6km distanta de oraş şi la 10km de Aeroportul

International "Diagoras". Hotelul Oceanis este o alegere ideala pentru cei care ar dori să

combine privelistea de neegalat asupra Marii Egee cu briza racoroasa de pe coasta de

vest. Hotelul este o un punct de pornire excelent pentru a explora frumuseţile nenumărate

ale insulei, dar oferă, deasemenea, si oportunitatea pentru o plimbare relaxată în jurul

statiunii Ixia cu numeroasele sale taverne, cluburi de divertisment şi magazine.

Facilitati camere: A/C(inclus in pret in perioada 15.06 - 15.09 in functie de vreme), mini

frigider, telefon, wi-fi contra cost, TV satelit, seif (plata la receptie), baie cu uscator de par,

radio, balcon. Camerele standard au 26 mp

Facilitati hotel: 242 camere, receptie, wi-fi contra cost, piscina, parcare, salon TV,

magazi, salon infrumusetare, casa de schimb valutar.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – RHO – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

Localizare: Hotelul se afla situat in Faliraki, pe plaja, la o distanta de 14 km de orasul

Rodos.Hotelul a fost renovat complet in 2011, cele 348 camere oferind confort de 5*

Facilitati camera: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, baie cu cada si uscator de

par, minibar, mini frigider, seif ( contra cost), TV satelit, telefon, terasa/balcon, wi-fi in

camera (contra cost )

Facilitati hotel: Hotelul ofera restaurant principal cu servicii all inclusive, 3 baruri unde se

servesc bauturi si snack-uri, wi-fi gratuit in zona receptiei, sezlonguri si umbrelute la

piscina si la plaja ( gratuit), piscine pentru adulti si copii, servicii de inchiriere biciclete/

motociclete, baby sitting (contra cost), spalatorie/ curatatorie, minimarket.

Servicii incluse:

-7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel

-Transport cursa charter Tarom : OTP – RHO – OTP

-Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

-Taxe de aeroport

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii

aeriene

-Asistenta turistica in limba romana

Tarif in EUR / camera 2 adulti – all inclusive 

Tarif in EUR / camera 2 adulti – all inclusive 

Early Booking – reducere 15% la cazare pentru rezervare pana la 28.02.2021

Early Booking – reducere 15% la cazare pentru rezervare pana la 28.02.2021

Date plecare
Tip camera

Camera standard vedere gradina   Camera standard vedere mare  

08.06 1389 1457

15.06,22.06,29.06, 31.08,07.09,14.09, 21.09 1635 1705

06.07,24.08, 1783 1857

13.07,20.07,27.07, 03.08,10.08,17.08 1869 1945

Date plecare
Tip camera

Camera standard vedere laterala mare Camera standard vedere mare  

08.06,15.06,14.09, 21.09 2558 2694

22.06 2810 2966

29.06,06.07,31.08, 07.09 3079 3261

13.07 3155 3342

20.07,27.07,03.08, 10.08,17.08,24.08 3288 3484

-Un bagaj de mana si un bagaj de cala incluse, in functie de politica fiecarei companii aeriene

-Asistenta turistica in limba romana
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



SPANIA                  

FUERTEVENTURA  
CLUB JANDIA PRINCESS 4*

SPANIA 
FUERTEVENTURA

H10 TINDAYA 4*
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Localizare:

Hotelul de pe plajă Club Jandía Princess din Fuerteventura este chiar în fața plajei

Esquinzo, în partea de sud a Fuerteventura, și este un paradis pe pământ atât pentru copii,

cât și pentru adulți.

Facilitati hotel:

Hotelul cuprinde două zone separate, dintre care una este exclusiv pentru adulți (18+) și

cealaltă, pentru familii, ambele cu acces direct la plajă.

Facilități camera:

Camerele dispun de: Aer condiționat, Telefon IDD (apeluri cu taxă), TV, WIFI (contra cost),

seif, baie cu cada/ dus, uscator de par, terasa sau balcon, minibar.

Servicii incluse:

Cazare 7 nopti la hotelul ales

Bilet avion cursa charter Bucuresti – Fuertevantura – Bucuresti compania Anima Wings

Taxe de aeroport

1 bagaj de cala max 20 kg si 1 bagaj cabina

Transfer aeroport – hotel – aeroport

Servicii incluse:

Cazare 7 nopti la hotelul ales

Bilet avion cursa charter Bucuresti – Fuertevantura – Bucuresti compania Anima 

Wings

Taxe de aeroport

1 bagaj de cala max 20 kg si 1 bagaj cabina

Transfer aeroport – hotel – aeroport

Date de plecare
19.06; 26.06; 

03.07
10.07;

17.07; 24.07; 31.07; 

14.08; 21.08

28.08; 04.09; 

11.09; 18.09
25.09;

Double Standard, All 

Inclusive

Tarif in EUR 

Adult in dubla
1156 1316 1342 1203 1213

Ocean Room, All Inclusive
Tarif in EUR 

Adult in dubla
1295 1455 1482 1324 1352

Localizare:

Hotelul este situat pe Costa Calma, cu acces direct la spectaculoasa plajă cu nisip alb din

Sotavento, în partea de sud a insulei Fuerteventura.

Facilitati hotel:

Hotelul detine: piscine spațioase, grădini luxuriante și priveliști spectaculoase catre mare.

Acesta oferă o gamă completă de opțiuni de luat masa, inclusiv noul restaurant à la carte

Route 66 și Mike’s Coffee, Centrul Despacio Thalasso, o navă pirat Daisy Adventure și

Splash Park, parcare.

Facilitati camera:

Camerele sunt confortabile, au balcon sau terasa, aer conditionat, TV, WI-Fi, minibar, seif

contracost, baie cu cada, uscator de par.

Date de plecare 19.06; 26.06; 3.07; 10.07;
17.07; 24.07; 31.07; 07.08; 

14.08; 21.08;

28.08; 04.09; 

11.09; 18.09;  
25.09;

Double Standard, All 

Inclusive 

Tarif in EUR 

Adult in dubla
1061 1088 1154 1161 1204 1146 1147

Double Standard Sea 

Side, All Inclusive

Tarif in EUR 

Adult in dubla
1084 1110 1177 1184 1227 1170 1170

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 

confirmarii rezervarilor.



SPANIA

TENERIFE

HOTEL GALA 4* 

PLAYA DE LAS AMERICAS

SPANIA 
TENERIFE

H10 CONQUISTADOR 4* 

PLAYA DE LAS AMERICAS
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Date plecareA
12.06

19.06
26.06

03.07

10.07
17.07

24.07

31.07

07.08

14.08

21.08

28.08

04.09

11.09

18.09

25.09 02.10

Standard Room, All Inclusive

Tarif in EUR , Adult in dubla 1193 1207 1241 1288 1351 1320 1244 1247 1265

Superior Room Club Alexandre, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 1298 1312 1346 1394 1456 1425 1349 1352 1370

Double Standard Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 1327 1332 1344 1364 1482 1368 1374 1412

Date plecare
12.06

19.06
26.06 03.07 10.07

17.07; 24.07

31.07; 07.08

14.08; 21.08

28.08

04.09

11.09

18.09

25.09 02.10

Double Standard Room, Demipensiune

Tarif in EUR, Adult in dubla 1020 1025 1038 1058 1175 1061 1068 1105

Localizare:

Hotelul Gala este situat la 15 km de aeroportul Sudic Tenerife, in centrul zonei turistice

Playa de las Americas.

Facilitati hotel:

Acest complex oferă o piscină în aer liber, un centru spa, o zonă de fitness, o cadă cu

hidromasaj, restaurant, bar lângă piscină şi un cocktail-bar, terasa Chill-Out cu vedere la

Oceanul Atlantic şi la Insula Gomera, programe de divertisment seara, un club pentru copii,

iar la recepţie sunt disponibile calculatoare cu acces la internet, la un cost suplimentar.

Facilitati camere:

Camerele sunt spaţioase şi au aer condiţionat, birou, minibar şi balcon.

Localizare:

Hotelul se afla situat in Playa de las Americas, in zona de promenada, la

aproximativ 5 minute de mers pe jos fata de plaja si 18 km de aeroportul

Tenerife Sud.

Facilitati hotel:

Hotelul ofera acces WiFi gratuit, o piscina mare, un centru spa, sauna si piscina

cu hirodmasaj, Jacuzzi, sala de relaxare, 4 restaurante, o cafenea, un bar, un

centru fitness, terenuri de tenis, mini club cu loc de joaca si piscina pentru copii.

Facilitati camere:

Camerele au un design modern. Dotarile standard includ: acces internet WiFi,

mini bar (la cerere, contra cost), uscator de par, seif (contra cost), aer

conditionat, televizor, balcon/terasa.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al 
ofertarii, respectiv al confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al 
ofertarii, respectiv al confirmarii rezervarilor.



SPANIA

TENERIFE

JARDINES DE NIVARIA 5* 

COSTA ADEJE

SPANIA 
TENERIFE

MEDITERRANEAN PALACE 5* 

PLAYA DE LAS AMERICAS
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Date plecare
12.06; 19.06

26.06; 03.07
10.07

17.07; 24.07

31.07; 07.08

14.08; 21.08

28.08

04.09

11.09

18.09

25.09 02.10

Comfort, Demipensiune

Tarif in EUR , Adult in dubla 1499 1512 1543 1536 1526 1547 1674

Comfort, Pensiune Completa

Tarif in EUR, Adult in dubla 1622 1634 1665 1658 1648 1670 1797

Date plecare
12.06

19.06
26.06 03.07 10.07

17.07; 24.07

31.07; 07.08

14.08

21.08

02.10

28.08; 04.09

11.09; 18.09

25.09

Double Room, Pensiune Completa

Tarif in EUR, Adult in dubla 1083 1101 1148 1161 1195 1192 1176

Double Room Pool View, Pensiune Completa

Tarif in EUR, Adult in dubla 1148 1167 1214 1227 1260 1258 1242

Double Room Sea View, Pensiune Completa

Tarif in EUR, Adult in dubla 1195 1214 1260 1274 1307 1305 1289

Localizare:

Aeroportul Tenerife Sur este la doar 15 minute de mers cu maşina.

Facilitati hotel:

Hotelul este dotat cu 2 piscine în aer liber, centru spa, centru de fitness, terenuri de golf,

squash, tenis, 3 restaurante, bar langa piscina, restaurant gourmet. La o călătorie de 10

minute cu mașina de hotel se găsesc 3 terenuri de golf.

Facilitati camere:

Camerele sunt dotate cu TV, balcon privat mobilat cu șezlonguri, Wi-Fi gratuit, aer

conditionat.

Localizare:

Aeroportul Tenerife Sur este situat la aproximativ 15 minute de mers cu mașina.

Facilitati hotel:

Complexul oferă un centru spa, sală de fitness, terenuri tenis, piscină, restaurant tip bufet,

bar, mini-club pentru copii. Terenul de golf Las Américas şi Parcul Acvatic Siam se află la

mai puţin de 10 minute de mers cu maşina.

Facilitati camere:

Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, balcon, TV, baie privata cu un uscător de păr.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al 
ofertarii, respectiv al confirmarii rezervarilor.



TURCIA

ANTALYA

DELPHIN BE GRAND RESORT 5* 

LARA

TURCIA
ANTALYA

GURAL PREMIER BELEK 5* 

BELEK

Date plecare 03.06
10.06; 09.09

16.09

17.06; 24.06

01.07; 26.08

02.09

08.07

15.07; 22.07

29.07; 05.08

12.08; 19.08

BE TRENDY STANDARD LAND VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1377 1422 1462 1461 1513

BE TRENDY STANDARD SEA SIDE VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1391 1436 1476 1475 1527

BE TRENDY STANDARD SEA VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1419 1464 1504 1503 1555

Early Booking 30% valabil pana la 28.02.2021

Localizare: Hotelul se afla la 10 km distanta de aeroportul Antalya si 15 km de orasul

Antalya.

Facilitati Hotel: Restaurant principal, 7 restaurante a la carte, 9 baruri, 2 piscine

exterioare, 3 tobogane de apa, Spa, centru de infrumusetare, teren de fotbal, parcare.

Facilitati Camere: Aer conditionat, TV, internet, mini-bar, baie privata cu uscator de par si

articole de toaleta.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica

Date plecare

03.06

10.06

09.09

17.06

24.06

01.07

15.07

26.08

08.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08 02.09 16.09

DELUX ROOM, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1194 1254 1304 1264 1404 1364 1284 1134

DELUXE SUPERIOR ROOM, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1264 1324 1374 1334 1474 1434 1354 1204

DELUXE POOL ROOM, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1404 1504 1654 1614 1754 1714 1594 1344

Early Booking 11% valabil pana la 28.02.2021

Localizare: Hotelul este situat la 1 km de orasul Belek, la 40 km de orasul Antalya si la 35

km de aeroportul din Antalya.

Facilitati hotel: Restaurant principal, 4 restaurante a la carte, patiserie, 12 baruri, intre

care bar pe plaja, bar la piscina, discoteca, aquapark cu o suprafata de 15000 mp si 16

tobogane pentru adulti si copii, centru fitness, terenuri de tenis, amfiteatru, centru SPA,

sauna, hammam, programe de animatie, muzica live, internet wi-fi, plaja proprie cu nisip

Facilitati camera: Camerele hotelului dispun de: TV LCD, telefon, internet wi-fi, seif, mini

bar, aer conditionat centralizat, baie cu cada sau cabina de dus, balcon.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



TURCIA

ANTALYA

MIRACLE RESORT HOTEL 5* 

LARA

TURCIA
ANTALYA

PAPILLON ZEUGMA 5* 

BELEK

Localizare: Hotelul este situat la 15 km de aeroport si la 11 km de centrul orasului Antalya.

Facilitati Hotel: Restaurant principal, menkiu dietetic, restaurante A la Carte, piscina 

interioara cat si exterioara, 3 tobogane acvatice, cinema, centru SPA, terenuri de fotbal, 

baie turceasca, sauna, sala de fitness, volei pe plaja, baschet, tenis de masa, darts, bocce, 

tir cu arcul si cu arma cu aer comprimat, mini golf, sporturi nautice fara motor, program de 

animatie, biliard, sporturi nautice cu motor. Pentru copii: piscina, 2 tobogane, mini club, midi 

club , junior club.

Facilitati Camere: Baie proprie cu cada, aer conditionat, televizor, telefon, minibar, balcon.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica

03.06
10.06

16.09
17.06 24.06

01.07

26.08

02.09

08.07

15.07 

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08 09.09

STANDARD ROOM LAND VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1039 1065 1105 1155 1175 1171 1219 1183 1085

STANDARD ROOM SEA VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1060 1086 1126 1176 1196 1192 1240 1204 1106

Early Booking 15% valabil pana la 28.02.2021

Date plecare 03.06
10.06

09.09

17.06

24.06

02.09

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08

26.08 16.09

SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW, HIGH CLASS ALL INCLUSIVE

Adult in dubla 1122 1152 1192 1269 1229 1253 1271 1294 1074

SUPERIOR ROOM SEA VIEW, HIGH CLASS ALL INCLUSIVE

Adult in dubla 1157 1187 1227 1304 1264 1288 1306 1329 1109

Early Booking 15% valabil pana la 31.03.2021

Localizare: Hotelul este situat la 4 km de orasul Belek si la 35 km de aeroportul Antalya.

Facilitati hotel: Restaurant principal, 4 restaurante A la Carte, patiserie, baruri, discoteca

interioara si in aer liber, piscine exterioare si interioare pentru adulti si copii, piscina cu

tobogane, sala fitness, centru SPA, baie turceasca, teren de tenis, volei pe plaja, tenis de

masa, cinema, programe de animatie, spectacole de acrobatie, muzica live.

Facilitati camera: Aer conditionat, TV LCD, telefon, minibar, seif, internet wireless,

facilitati preparare ceai/cafea, uscator de par, baie cu cabina de dus, balcon.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



TURCIA

ANTALYA

ROYAL HOLIDAY PALACE 5* 

LARA

TURCIA
ANTALYA

VONRESORT GOLDEN BEACH 5* 

SIDE

Localizare: Hotelul este situat la 15 km de aeroport si la 17 km de centrul orasului Antalya.

Facilitati Hotel: Restaurant principal, meniu dietetic , restaurante A la Carte, piscina

interioara cat si exterioara, 5 tobogane acvatice, centru SPA, baie turceasca, baie cu aburi,

aerobic, aqua aerobic, volei pe plaja, teren de tenis, tenis de masa, darts, bocce, program

de animatie, plaja proprie cu nisip/ pietris, ponton. Pentru copii: piscina, 3 tobogane , loc de

joaca, mini club, Fantastic Park ( lunaparc, roata Ferris, carusel, trambulina).

Facilitati Camere: Baie proprie cu cada sau dus, aer conditionat , televizor, telefon,

minibar, balcon.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica

Date plecare
03.06

10.06

17.06

24.06
01.07

08.07; 15.07

22.07; 29.07

05.08; 12.08

19.08

26.08 02.09
09.09

16.09

SUPERIOR STANDARD ROOM LAND VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1240 1280 1405 1415 1407 1399 1359

SUPERIOR STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1275 1315 1440 1450 1442 1434 1394

SUPERIOR STANDARD ROOM SEA VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1345 1385 1510 1520 1512 1504 1464

Early Booking 30% valabil pana la 28.02.2021

Date plecare 03.06 10.06
17.06

24.06
01.07 08.07 15.07

22.07

29.07

05.08

12.08

19.08

26.08 02.09 09.09 16.09 23.09

STANDARD ROOM, ULTRA ALL INCLUSIVE

Adult in dubla 753 825 877 931 900 924 984 956 905 865 835 n/a

SUPERIOR ROOM, ULTRA ALL INCLUSIVE

Adult in dubla 795 897 954 1014 984 1012 1082 1030 961 921 888 n/a

Early Booking 20% valabil pana la 28.02.2021

Localizare: Hotelul este situat la 12 km fata de orasul Side si la la 55 km fata de aeroportul

din Antalya.

Facilitati hotel:1 restaurant principal, 5 restaurante a la carte, (unele restaurante sunt

situate pe teritoriul hotelului Vonresort Golden Coast), 5 baruri, aquapark cu 11 tobogane

pentru adulti si copii, animatie, aerobic, darts, boccia, sauna, gimnastica, tenis de masa,

volei pe plaja, baie turceasca, sauna, centru fitness, wi-fi in lobby, plaja cu nisip

Facilitati camera:Telefon, TV, seif, minibar (cu apa), aer conditionat, baie cu cabina de

dus sau cada, uscator de par, balcon sau terasa.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



TURCIA

BODRUM
LUJO BODRUM 5* 

TURCIA
BODRUM

RIXOS PREMIUM BODRUM 5* 
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Date plecare

13.06; 20.06

27.06; 04.07

29.08

11.07 18.07 25.07

01.08

08.08

15.08

22.08 05.09 12.09

SUPERIOR ROOM PARTLY SEA VIEW, A'LA CARTE ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 2297 2507 2787 2887 3137 2537 1997 1947

INDIGO CLUBBER TERRACE ROOM - ADULT ONLY, A'LA CARTE ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 2367 2577 2857 2957 3207 2607 2067 2017

SUPERIOR SEA VIEW, A'LA CARTE ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 2367 2577 2857 2957 3207 2607 2067 2017

Early Booking 10% valabil pana la 

28.02.2021

Date plecare 13.06

20.06

29.08

05.09

27.06

04.07; 11.07

18.07; 25.07

01.08; 08.08

15.08

22.08 12.09

DELUXE ROOM GARDEN VIEW, ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1227 1317 1357 1597 1477 1107

DELUXE ROOM SEA VIEW, ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1297 1387 1427 1667 1547 1177

Early Booking 15% valabil pana la 31.03.2021

Localizare

Aeroportul Milas-Bodrum este situat la 16,5 km de hotel.

Facilitati Hotel

Hotelul găzduiește mai multe localuri rafinate, printre care un restaurant principal, localul

Teppanyaki. La barul Pablo Esco vă puteți delecta cu whisky vechi și trabucuri premium rulate

manual. Acest hotel asigură facilități pentru sporturi nautice, ciclism și pescuit, dar si masaje

şi tratamente corporale relaxante la centrul spa si un centru modern de fitness.

Facilitati Camere

Toate camerele decorate luxos beneficiază de balcon sau terasă privată. Amenajate în niște

structuri din piatră spectaculoase, vilele au piscină privată și grădină. Camerele din pădure,

umbrite de pini, oferă vedere magnifică la mare. Fiecare cameră este dotată cu aer

condiţionat şi TV cu ecran plat cu canale prin satelit. Unele unități au zonă de relaxare. Toate

camerele includ o baie privată. Facilitățile includ halate de baie, papuci și articole de toaletă

gratuite.

Localizare

Rixos Premium Bodrum se află la 2 km de Torba. Centrul oraşului Bodrum este la 10 km.

Facilitati Hotel

Rixos Premium Bodrum pune la dispoziţie o varietate de terenuri de sport, inclusiv de

baschet, fotbal şi volei. De asemenea, oaspeţii se pot relaxa luând parte la cursuri de yoga

sau de dans. Oaspeţii mai tineri au la dispoziţie un miniclub mare, care include o cameră

pentru copii, lounge pentru activităţi, cameră cu muzică şi cinema. Complexul oferă 5

restaurante şi baruri, care servesc delicatese locale şi internaţionale. Barul Aja serveşte

sushi şi cocktailuri şi are vedere panoramică la apusul soarelui.

Facilitati Camere

Situat pe un teren privat, cu suprafaţa de 18,7 ha, acest complex oferă camere cu decor 

unicat, cu ferestre din podea până în tavan şi vedere la pinii din jur. Toate camerele au aer

condiţionat, TV cu ecran plat şi balcon privat.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hote l

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



TURCIA

BODRUM
TITANIC DELUXE BODRUM 5* 

TURCIA
BODRUM

XANADU ISLAND HOTEL 5*
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Date plecare 13.06

20.06

27.06

29.08

05.09

04.07

11.07; 18.07

25.07; 01.08

08.08; 15.08

22.08 12.09

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1191 1373 1463 1583 1493 1321

STANDARD ROOM SEA VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1226 1408 1498 1618 1528 1356

SUPERIOR ROOM SEA VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1261 1478 1568 1688 1598 1416

Early Booking 15% valabil pana la 31.03.2021

Date plecare 13.06 20.06
27.06

05.09
04.07

11.07

18.07

22.08

25.07
01.08

08.08
15.08 29.08 12.09

COURTYARD SUITE, HIGH CLASS ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1142 1159 1261 1289 1457 1487 1667 1637 1429 1228

SUNSET SUITE, HIGH CLASS ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1240 1259 1373 1404 1590 1624 1828 1794 1559 1336

DELUXE SUITE, HIGH CLASS ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1303 1323 1443 1477 1681 1717 1933 1897 1647 1404

Early Booking 15% valabil pana la 

31.03.2021

Localizare

Orașele Kos și Didim se află la 37 km de Titanic Deluxe Bodrum. Cel mai apropiat aeroport

este Aeroportul Milas-Bodrum, situat la 16 km de Titanic Deluxe Bodrum.

Facilitati Hotel

Recepţia proprietăţii are program nonstop. Acest complex pune la dispoziție facilităţi pentru

sporturi nautice şi serviciu de închiriere de autoturisme. În cadrul complexului se poate juca

tenis, iar zona este cunoscută printre amatorii de scufundări.

Facilitati Camere

Toate camerele au TV cu ecran plat și ceainic electric. Fiecare cameră are baie privată.

Pentru confortul oaspeţilor, sunt disponibile halate de baie şi papuci de casă. Titanic Deluxe

Bodrum oferă acces gratuit la conexiunea WiFi în întreaga proprietate.

Localizare

Hotel Xanadu Island All Suite Bodrum este situat la 65 de km de aeroport si la 25 km de

centrul orasului Bodrum, pe malul marii.

Facilitati Hotel

Hotelul detine:, restaurant principal cu terasa, 2 restaurante a la Carte, gradina, sala de

jocuri, centru de conferinte, parcare, lobby bar, coafor, magazine. Centru de spa si

wellness "Shang - Du", baie turceasca, sauna, jacuzzi, dusuri.

Facilitati Camere:

Camerele sunt dotate cu: cada, dus, uscator de par, aer conditionat centralizats, telefon,

mini-bar, seif, balcon / terasa; internet wireless.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter  din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



EGYPT

HURGHADA
ALBATROS WHITE BEACH 5*

EGYPT

HURGHADA

BARON PALACE 

SAHL HASHEESH 5*

Localizare: Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional din Hurghada, situat la

3 km de proprietate, iar insula Giftun este la 10 km.

Facilitati Hotel: Facilități de snorkelling și scufundări. Printre dotări se numără, de

asemenea, 4 piscine pentru copii, facilități de darts și un loc de joacă pentru copii, bar.

Facilitati Camere: Toate camerele sunt dotate cu TV cu ecran plat. Unele camere au

zonă de relaxare și terasă sau balcon. Baia include duș, articole de toaletă gratuite și

uscător de păr. Oaspeții beneficiază de acces gratuit la sala de gimnastică, la 2 piscine

pentru adulți și la un teren de sport polivalent.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel;

Transport cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;

Taxe de aeroport;

Asistenta turistica;

Date plecare
21.02; 28.02; 14.03; 21.03; 11.04

18.04; 25.04
07.03 28.03 04.04

Standard Garden View Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 788 824 867 1037

Early Booking 45% valabil pana la 28.02.2021

Date plecare 02.05

09.05; 16.05; 23.05; 30.05

06.06; 13.06; 20.06; 27.06; 

04.07; 11.07; 18.07; 25.07; 

05.09; 12.09; 19.09

01.08; 08.08; 15.08

22.08; 03.10; 10.10

17.10; 24.10

29.08 26.09

Standard Garden View Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 1069 949 1022 981 970

Early Booking 20% valabil pana la 30.04.2021

Date plecare 21.02 28.02 07.03
14.03

21.03
28.03 04.04

11.04

18.04

25.04

Superior Classic Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 1132 1445 1533 1497 1629 1763 1373

Early Booking 10% valabil pana la 28.02.2021

Date plecare 02.05 09.05

16.05; 23.05

30.05; 06.06

05.09; 12.09

19.09

13.06

29.08

20.06; 27.06

04.07; 11.07

18.07; 25.07

01.08; 08.08

15.08; 22.08

26.09

03.10

10.10

17.10

24.10

Superior Classic Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 1478 1343 1337 1349 1358 1358 1373

Early Booking 20% valabil pana la 30.04.2021

Localizare: situat pe malul marii, la 17 km de aeroport, la 20 km de orasul Hurghada si la

23 km de insula Giftun.

Facilitati hotel: receptie 24 de ore, wi-fi, zeci de piscine, 8 restaurante a la carte, centru

Spa, sala de conferinte, servicii medicale, magazine. Activitati: volei pe plaja, aerobic,

diverse jocuri, tenis de masa, darts, gym, teren de golf, mini club cu program de animatie,

water park, servicii de babysitting, plaja.

Facilitati camere: Cele 644 de camere sunt dotate cu aer conditionat, TV satelit, telefon,

wi-fi, seif, minibar, facilitati pentru preparat ceai si cafea, fier de calcat, baie cu dus sau

cada, uscator de par, balcon/terasa.

Servicii incluse

7 nopti cazare cu masa conform hotel

Taxe Aeroport

Transport avion cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport

Asistenta turistica
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*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



EGYPT

HURGHADA

KING TUT AQUA PARK BEACH 

RESORT 4* 

EGYPT

HURGHADA
LONG BEACH RESORT 4*

Localizare: Situat la doar 5 km de Aeroportul Hurghada.

Facilitati Hotel: King Tut Hurghada are 3 restaurante, saună, cadă cu hidromasaj şi

masaje, acces gratuit la parcul acvatic, care include o piscină încălzită. De asemenea, se

oferă parcare gratuită.

Facilitati Camere: Camerele luminoase de la King Tut sunt dotate cu aer condiţionat şi TV

prin satelit. Toate au mobilier din lemn de culoare închisă şi lenjerie de pat albă.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel;

Transport cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;

Taxe de aeroport;

Asistenta turistica;

Date plecare

21.02; 28.02

14.03; 21.03

11.04; 18.04

25.04

07.03 28.03 04.04

Standard Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 489 525 504 654

Early Booking 48% valabil pana la 28.02.2021

Date plecare 02.05

09.05; 16.05

23.05; 30.05

06.06; 13.06

20.06; 27.06

04.07

11.07

18.07; 25.07

22.08; 29.08

05.09; 12.09

19.09

01.08

08.08

15.08

26.09

03.10; 10.10

17.10; 24.10

Standard Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 616 496 509 540 569 544 555

Early Booking 20% valabil pana la 28.02.2021

Localizare: Situat convenabil, Hurghada Long Beach Resort este la mai puțin de 15

minute de mers cu mașina de Aeroportul din Hurghada.

Facilitati Hotel: Centrul de divertisment și teren de joacă. Oaspeții pot alege dintre 3

restaurante de înaltă calitate și 5 baruri elegante. Bucătăria italiană poate fi probată la

restaurantul Al Dente, iar mâncărurile egiptene sunt servite la restaurantul Marhaba.

Facilitati Camere: O vedere la piscină sau la grădină poate fi admirată de pe balcoane.

Fiecare cameră are un TV de 25 inch și un minibar. Multe au o zonă de relaxare cu o

canapea și toate au o baie modernă.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel;

Transport cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;

Taxe de aeroport;

Asistenta turistica;

Date plecare
21.02; 28.02

14.03; 21.03
07.03 28.03 04.04

11.04; 18.04

25.04

Standard Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 627 663 675 881 737

Early Booking 56% valabil pana la 28.02.2021

Date plecare 02.05

09.05;16.05

23.05; 30.05

06.06; 13.06

20.06; 27.06

04.07

11.07

18.07;25.07

01.08; 08.08

15.08

22.08
29.08; 05.09

12.09; 19.09
26.09

03.10; 10.10

17.10; 24.10

Standard Room,All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 733 613 626 657 640 627 653 716

Early Booking 40% valabil pana la 28.02.2021
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EGYPT

HURGHADA

STELLA DI MARE BEACH 

RESORT & SPA MAKADI BAY 5*

EGYPT

HURGHADA
TITANIC PALACE 5*

Localizare: Centrul oraşului Hurghada este la 40 de minute de mers cu maşina de hotel.

La aeroportul Hurghada se poate ajunge cu maşina în 30 de minute.

Facilitati Hotel: Stella Makadi Resort & Spa are un debarcader privat de 380 metri şi un

spa cu piscină interioară de sezon. Oaspeţii pot să se antreneze în sala de fitness a

complexului, să joace tenis sau pur şi simplu să se relaxeze în saună.

Facilitati Camere: Toate camerele de la Stella Makadi au balcon privat şi TV cu plasmă.

Fiecare cameră are minibar şi seif privat. Toate camerele au ca dotări standard aer

condiţionat şi ferestre mari.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel;

Transport cursa charter din Bucuresti

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;

Taxe de aeroport;

Asistenta turistica;

21.02 28.02 07.03

14.03; 21.03

11.04; 18.04

25.04

28.03 04.04

Garden View Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 562 593 635 599 630 784

Early Booking 10% valabil pana la 28.02.2021

Date plecare 02.05

09.05; 16.05

23.05; 30.05

06.06; 13.06

20.06; 27.06

04.07; 05.09

12.09; 19.09

11.07; 18.07

25.07; 03.10

10.10; 17.10

24.10

01.08; 08.08

15.08; 22.08
29.08 26.09

Garden View Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 682 562 599 635 593 572

Early Booking 20% valabil pana la 28.02.2021

Localizare: Cel mai apropiat aeroport este aeroportul internațional Hurghada, la 11 km.

Facilitati Hotel: Are piscină în aer liber deschisă pe tot parcursul anului și vedere la

piscină. Proprietatea include şi un parc acvatic, iar oaspeţii au la dispoziţie un bar.

Complexul are o recepție cu program nonstop, un bancomat, un teren de tenis, un salon

de coafură și un magazin.

Facilitati Camere: Fiecare cameră este dotată cu TV cu ecran plat, minibar, seif și aer

condiționat, articole de toaletă gratuite și uscător de păr în băile private.

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel;

Transport cursa charter din Bucuresti;

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;

Taxe de aeroport;

Asistenta turistica;

Date plecare

21.02; 28.02; 14.03; 

21.03; 11.04; 18.04

25.04

07.03 28.03 04.04

Standard Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 620 656 668 843

Early Booking 45% valabil pana la 28.02.2021

Date plecare 02.05

09.05; 16.05; 23.05; 

30.05; 06.06; 13.06

20.06; 27.06; 04.07; 

29.08; 05.09; 12.09

19.09; 26.09

11.07; 18.07

25.07; 10.10

17.10; 24.10

01.08
08.08; 15.08

22.08
03.10

Standard Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 864 744 781 827 861 755

Early Booking 20% valabil pana la 30.04.2021
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EGYPT

SHARM EL-SHEIKH
AQUA BLU RESORT 4* 

EGYPT

SHARM EL-SHEIKH

ALBATROS PALACE 5* 

(EX. CYRENE GRAND)

Date plecare 02.05

09.05; 16.05

23.05; 30.05

06.06; 13.06

20.06; 05.09

12.09; 19.09

27.06

29.08

04.07; 11.07

18.07; 25.07

01.08; 08.08

15.08; 22.08

26.09
03.10; 10.10

17.10; 24.10

Standard Room Garden/Pool View, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 872 776 860 973 801 864

Family Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 1095 999 1125 1295 1037 1130

Early Booking 20% valabil pana la 28.02.2021

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel;

Transport cursa charter din Bucuresti;

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;

Taxe de aeroport;

Asistenta turistica;

Date plecare 02.05

09.05; 16.05; 23.05; 30.05

06.06; 13.06; 20.06; 27.06

04.07; 11.07; 18.07; 25.07

05.09; 12.09; 19.09;

01.08; 08.08

15.08; 22.08

03.10; 10.10
17.10; 24.10

29.08 26.09

Standard Room Garden/Pool View, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 894 798 878 832 821

Standard Room Sea View, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 967 871 951 905 894

Early Booking 20% valabil pana la 28.02.2021

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel;

Transport cursa charter din Bucuresti;

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;

Taxe de aeroport;

Asistenta turistica;

Localizare

Situat pe Peninsula Sinai, in zona Ras Nasrany - Montazah Bay, de-a lungul tarmului Marii

Rosii, o locatie privilegiată la malul marii si cu vedere panoramica la insula Tiran. Se afla la

doar 2.5 km de Aeroportul International Sharm el-Sheikh si la 17 km de centrul golfului

Nama.

Facilitati hotel

Hotelul a fost construit in 2010 si are un total de 468 camere. Dispune de plaja privata, 6

piscine conectate prin lacuri si cascade, precum si vedere panoramică la insula Tiran.

Facilitati camere

Majoritatea camerelor au balcon cu vedere la mare, dar si la gradina. In doatare se

gaseste: seif, minibar, aer conditionat, televizor. Internet : wireless este disponibil in

camerele hotelului contra cost. Internet wireless este disponibil in zone publice si este

gratuit.

Localizare: situat in Sharm El Sheik. Acest hotel face parte din Aqua Park City.

Facilitati hotel:

Proprietatea are 8 piscine, 3 piscine pentru copii și 64 de tobogane acvatice. De

asemenea, Aqua Blu are un centru spa cu servicii complete şi oferă acces la o plajă

privată. Restaurantele tip bufet de la Blu Sharm servesc preparate italiene, mediteraneene

şi asiatice. Seara, oaspeții pot savura o băutură la barul cu specific sportiv. Aqua Sharm

are o sală de fitness bine echipată.

Facilitati camere:

Camerele au balcon cu vedere la grădinile amenajate şi la lagune şi sunt dotate cu aer

condiţionat, TV prin satelit, minibar şi baie privată, prevăzută cu articole de toaletă.

28

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv
al confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



EGYPT

SHARM EL-SHEIKH

BARON RESORT

SHARM EL SHEIKH 5*

EGYPT

SHARM EL-SHEIKH
JAZ MIRABEL BEACH 5*

Date plecare 02.05 09.05

16.05

23.05

30.05

06.06

13.06

20.06

27.06; 04.07

11.07; 18.07

25.07; 01.08

08.08; 15.08

22.08; 03.10

10.10; 17.10

24.10

29.08

05.09

12.09

19.09

26.09

Superior Classic, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 1215 1100 1097 1154 1163 1138 1119 1132

Superior Sea View Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 1398 1283 1280 1337 1346 1321 1302 1314

Early Booking 30% valabil pana la 28.02.2021

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel;

Transport cursa charter din Bucuresti;

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;

Taxe de aeroport;

Asistenta turistica;

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel;

Transport cursa charter din Bucuresti;

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;

Taxe de aeroport;

Asistenta turistica;

Date plecare 02.05

09.05; 16.05

23.05; 30.05

06.06; 13.06

29.08; 05.09

12.09; 19.09

26.09

20.06
27.06; 04.07

11.07;18.07
25.07

01.08; 08.08

15.08; 10.10

17.10; 24.10

22.08 03.10

Standard Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 813 717 728 754 771 812 731 744

Superior Room, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 836 740 750 776 792 834 753 767

Early Booking 25% valabil pana la 28.02.2021

Localizare

Baron Resort Sharm El Sheikh este la 3 km de Piaţa Soho, iar golful Naama se află la 15

km. Aeroportul Internaţional Sharm El Sheikh este la 8 km.

Facilitati Hotel

9 localuri, centrul Health Club & Relaxation, care oferă împachetări cu alge şi masaje

egiptene. Există sală de gimnastică şi baie de aburi. Printre alte activităţi disponibile la

complex se numără volei pe plajă, jogging şi pistă de ciclism. Acesta oferă şi un club

pentru copii cu supraveghere şi zonă de dormit.

Facilitati Camere

Camerele de la Baron Resort au meniu de perne, TV prin satelit şi lenjerie de pat din

bumbac egiptean 100%. Toate camerele sunt dotate cu fereastră din podea până în

tavan şi balcon mobilat. Unele camere oferă vedere la Marea Roşie, la insula Tiran sau la

grădinile complexului.

Localizare:

Situat pe plaja in golful Nabq, hotelul dispune de un parc acvatic impresionant si ofera

facilitati chiar si pentru cei mai pretentiosi oaspeti.

Facilitati hotel:

Hotelul dispune de plaja, 4 piscine partial incalzite, 2 piscine de copii incalzite, Mirabel Spa,

Health Club cu sauna, baie turceasca si jacuzzi, sala de fitness, 2 terenuri de tenis, 2

terenuri de volei pe plaja, 1 teren de sport, amfiteatru, 5 tobogane, 2 Kids Club, magazine,

sala de conferinte, un restaurant principal, 8 baruri, 3 restaurante a-la-carte, discoteca,

Health Club & Spa, snorkeling si scufundari, se pot bucura de piscine, sala de fitness,

spectacole la amfiteatru, club de noapte Glow, programe de animatie.

Facilitati camere:

Dispune de 645 camere si cateva suite; dotate cu TV satelit, aer conditionat, balcon sau

terasa, cabina de dus si WC, minibar, seif, telefon, uscator de par.
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EGYPT

SHARM EL-SHEIKH

HILTON SHARM 

WATERFALLS RESORT 5* 

EGYPT

SHARM EL-SHEIKH

NOVOTEL 

SHARM EL SHEIKH BEACH 5*

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel;

Transport cursa charter din Bucuresti;

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;

Taxe de aeroport;

Asistenta turistica;

Servicii incluse:

7 nopti cazare cu masa specificata pentru fiecare hotel;

Transport cursa charter din Bucuresti;

Transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;

Taxe de aeroport;

Asistenta turistica;

Date plecare 02.05

09.05; 16.05

23.05; 30.05

06.06; 13.06

20.06; 27.06

04.07

11.07

18.07;25.07

05.09; 12.09

19.09

01.08; 08.08

15.08; 22.08

03.10; 10.10

17.10; 24.10

29.08 26.09

Standard Room Garden View, Premium Package

Tarif in EUR, Adult in dubla 806 710 714 725 783 750 741

Standard Room Pool View, Premium Package

Tarif in EUR, Adult in dubla 861 765 769 780 838 804 796

Standard Room Sea View, Premium Package

Tarif in EUR, Adult in dubla 897 801 806 816 875 841 833

Early Booking 30% valabil pana la 28.02.2021

Date plecare
02.05

09.05

16.05; 23.05

30.05; 06.06

13.06; 20.06

05.09; 12.09

19.09

27.06
04.07; 11.07

18.07; 25.07
01.08

08.08; 15.08

22.08; 03.10

10.10; 17.10

24.10

29.08 26.09

Standard Garden View, Bed & Breakfast/Mic Dejun

Tarif in EUR, Adult in dubla n/a 608 623 644 686 717 655 639

Standard Pool or Sea Side View, Bed & Breakfast/Mic Dejun

Tarif in EUR, Adult in dubla n/a 699 715 735 777 809 746 731

Early Booking 15% valabil pana la 30.04.2021

Localizare

Hotelul se află la 25 de minute de mers cu maşina de Aeroportul Internaţional Sharm el

Sheikh şi la numai 6,4 km de centrul oraşului

Facilitati Hotel

4 resturante, Club de sănătate cu sală de gimnastică. Oaspeţii activi au la dispoziţie un
teren de tenis şi o varietate de sporturi nautice.
Facilitati Camere

Camerele dispun de cada, foehn (in camera, gratuit), mini-bar (contra cost), seif (in

camera, gratuit), aer conditionat individual (setat doar pentru racire), TV prin satelit, telefon,

serviciu ceai, cafea, balcon sau terasa, pardoseala – gresie, room service (24 h, contra

cost), internet (contra cost), curatenie in camera – zilnic, schimbarea lenjeriei – zilnic.

Localizare

Novotel Sharm El-Sheikh se află la mai puțin de 10 km de Aeroportul Internațional Sharm

el-Sheikh. Acest hotel este situat în Golful Naama din Sharm El-Sheikh

Facilitati Hotel

Novotel pune la dispoziţie 3 restaurante, care servesc o varietate de mâncăruri regionale

şi internaţionale. Restaurantul Al Dente are vedere la Marea Roșie şi este specializat în

bucătăria italiană, iar Barul Bedu oferă program de divertisment live.

Oaspeţii se pot relaxa cu un masaj sau se pot antrena în centrul de fitness al hotelului. De

asemenea, proprietatea pune la dispoziţie un loc de joacă pentru copii şi o sală de jocuri

cu facilităţi pentru tenis de masă.

Facilitati Camere

Camerele de la Novotel Sharm el-Sheikh au pardoseală cu gresie și mobilier elegant şi

sunt dotate cu minibar şi facilităţi pentru prepararea de ceai şi cafea. Unele camere au

balcon cu vedere panoramică la împrejurimi.
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EMIRATELE ARABE UNITE

DUBAI

CITYMAX HOTEL AL BARSHA AT THE MALL 3*

MILLENNIUM PLACE MARINA 4* 

BYBLOS MARINA 4*

Localizare

The Walk at JBR se află la 12 km de proprietate. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul

Internaţional din Dubai, situat la 26 km de proprietate.

Facilitati Hotel

Hotelul Citymax Al Barsha oferă cazare cu o piscină în aer liber. Proprietatea are un centru

de fitness şi un bar.

Facilitati Camere

Fiecare cameră include un birou. De asemenea, camerele oferă o baie privată cu o cadă.

Camerele hotelului Citymax Al Barsha sunt dotate cu aer condiţionat şi TV cu ecran plat.

Date de plecare Tarif/ loc in camera dubla cu mic dejun

in fiecare zi, in intervalul 01.05.2021-30.09.2021 de la 399 EUR/Pers/Sejur

Servicii Incluse:

7 nopti cazare

Bilet de avion - Fly Dubai

Transfer Aeroport-Hotel-Aeroport

Asistenta turistica

Localizare

The Walk at JBR se află la 1 km de unitatea de cazare, iar templul Gurunanak Darbar Sikh

este la 7 km de proprietate. Cel mai apropiat aeroport este aeroportul internațional Al

Maktoum, situat la 33 km de Millennium Place Dubai Marina.

Facilitati Hotel

restaurant, bar, centru de fitness și piscină în aer liber, WIFI gratuit. Micul dejun à la carte

este disponibil în fiecare dimineață la Millennium Place Dubai Marina.

Facilitati Camere

Toate camerele includ aer condiționat, TV cu ecran plat și canale prin satelit, frigider,

fierbător, birou, duș și uscător de păr. Camerele au dulap și baie privată.

Servicii Incluse:

7 nopti cazare

Bilet de avion - Fly Dubai

Transfer Aeroport-Hotel-Aeroport

Asistenta turistica

Date de plecare Tarif/ loc in camera dubla cu mic dejun

in fiecare zi, in intervalul 01.05.2021-30.09.2021 de la 489 EUR/Pers/Sejur

Date de plecare Tarif/ loc in camera dubla cu mic dejun

in fiecare zi, in intervalul 01.05.2021-30.09.2021 de la 489 EUR/Pers/Sejur

Localizare

Hotelul Byblos se află la mai puţin de 3 km de Dubai Internet City şi de Hipodromul Jebel

Ali.

Facilitati Hotel

Hotelul Byblos dispune de o piscină în aer liber şi de barul cu terasă, The Deck, care oferă

băuturi locale speciale şi vederi panoramice spre oraş. Staţia de metrou Dubai Internet City

se află la 5 minute pe jos. Hotelul Byblos are 6 restaurante şi baruri.

Facilitati Camere

Toate camerele au amenajări elegante şi ferestre din podea până în tavan, cu draperii

opace. Fiecare cameră dispune de fotolii confortabile, de un birou bine iluminat şi de o

zonă cochetă de dressing.

Servicii Incluse:

7 nopti cazare

Bilet de avion - Fly Dubai

Transfer Aeroport-Hotel-Aeroport

Asistenta turistica
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EMIRATELE ARABE UNITE

DUBAI

VOCO DUBAI 5*

ROYAL CENTRAL THE PALM 5*

HABTOOR GRAND RESORT, AUTOGRAPH 

COLLECTION 5*

Servicii Incluse:

7 nopti cazare

Bilet de avion - Fly Dubai

Transfer Aeroport-Hotel-Aeroport

Asistenta turistica

Servicii Incluse:

7 nopti cazare

Bilet de avion - Fly Dubai

Transfer Aeroport-Hotel-Aeroport

Asistenta turistica

Servicii Incluse:

7 nopti cazare

Bilet de avion - Fly Dubai

Transfer Aeroport-Hotel-Aeroport

Asistenta turistica

Localizare

Dubai Mall şi Plaja Jumeirah se află în imediata apropiere, la doar 5 minute de mers cu

maşina. Aeroportul Internaţional Dubai este la 15 minute de mers cu maşina de hotel.

Facilitati Hotel

Hotelul are 4 restaurante, o piscină în aer liber şi săli spaţioase de conferinţe, o piscină în

aer liber cu vedere la plaja Jumeirah, un club de sănătate si centru Spa Zen.

Facilitati Camere

Cele 471 de camere şi suite au acces gratuit la internet wireless de mare viteză, TV LCD

cu ecran plat, ceas cu alarmă, iPod docking station şi baie.

Date de plecare Tarif/ loc in camera dubla cu mic dejun

in fiecare zi, in intervalul 01.05.2021-30.09.2021 de la 538 EUR/Pers/Sejur

Localizare

Centrul comercial Mall of the Emirates se află la 5 km de Royal Central Hotel The Palm.

Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Dubai, situat la 25 km.

Facilitati Hotel

Hotelul dispune de 207 camere spatioase, mobilate modern si cu vedere spactaculoasa la

Marea Arabiei si dotate cu baie private luxoasa, aer conditionat, televizor prin satelit, wi-fi

gratuit, minibar, balcon.

Facilitati Camere

Toate unitățile au TV cu ecran plat și canale prin satelit, frigider, fierbător, dulap și cadă.

Toate camerele includ baie privată cu articole de toaletă gratuite.

Date de plecare Tarif/ loc in camera dubla cu mic dejun

in fiecare zi in intervalul 01.05.2021-30.09.2021 de la 569EUR/Per/Sejur

Localizare

Habtoor Grand Beach Resort & Spa este situat lângă portul de agrement din Dubai. Cel

mai mare complex comercial din Orientul Mijlociu, Mall of the Emirates, se află la doar 10

minute cu maşina.

Facilitati Hotel

Acest complex oferă 3 piscine, inclusiv o piscină pentru copii, un centru de fitness, 16

baruri tematice și restaurante care servesc preparate internaţionale, centrul spa Elixir, 4

terenuri de tenis, 2 terenuri de squash, 2 terenuri de racquetball şi un club pentru copii,.

Facilitati Camere

Camerele și suitele spațioase ale hotelului au vedere la mare sau la grădinile amenajate,

fiind dotate cu TV cu ecran plat cu canale prin satelit.

Date de plecare Tarif/ loc in camera dubla cu mic dejun

in fiecare zi in intervalul 01.05.2021-30.09.2021 de la 659 EUR/Pers/Sejur
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KENYA

DIANI BEACH

LEOPARD BEACH RESORT & 

SPA 4* 

KENYA

DIANI BEACH

SOUTHERN PALMS BEACH 

RESORT 4*
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Date plecare
03.03; 10.03; 17.03

24.03; 31.03

07.04; 14.04

21.04

28.04

05.05

Superior Balcony, Half Board/Demipensiune

Tarif in EUR, Adult in dubla 1199 1150 1300

Date plecare

03.03; 10.03

17.03; 24.03

31.03

07.04; 14.04

21.04

28.04

05.05
12.05

Superior Balcony, All Inclusive

Tarif in EUR, Adult in dubla 1382 1333 1483 n/a

Localizare:

Hotelul Leopard Beach Resort se afla pe celebra plaja Diani, la 45 km de aeroportul

international Moi si 34 km de orasul Mombasa

Facilitati hotel:

Leopard Beach Resort pune la dispozitie mai multe restaurante si baruri, wifi in toate zonele

publice ale complexului, piscina, club pentru copii, facilitati pentru practicarea diverselor

sporturi, gratuite sau contra cost: darts, tenis de masa, biliard, yoga, polo, windsurfing,

scufundari, snorkeling, kite surfing. Centrul Uzuri Spa and Fitness Forest ofera numeroase

tratamente si facilitati de wellness.

Facilitati camera:

Camerele confortabile si primitoare, dotate cu aer conditionat, wifi, telefon, TV satelit, seif,

facilitati pentru preparare ceai sau cafea, minibar, fier de calcat, uscator de par si articole

de toaleta gratuite, balcon sau terasa.

Localizare:

Complexul de 4 stele se află pe plaja Diani, la 35 km de Mombasa.

Facilitati hotel:

Resortul pune la dispozitia turistilor 4 restaurante, 4 baruri, 2 piscine mari, club pentru copii,

magazin de suveniruri, centru fitness, salon de frumusete, tenis de masa, centru de scuba

diving.

Facilitati camera:

Camerele cu vedere spre gradina, piscina sau ocean au aer conditionat, TV cu ecran plat,

mini-bar, facilitati pentru preparare ceai sau cafea, seif (contra cost), baie cu cada sau dus,

uscator de par, balcon sau terasa.

Date plecare

03.03; 10.03

17.03; 24.03

31.03; 07.04

14.04; 21.04

28.04

05.05

Superior Room,ALL INCLUSIVE

Tarif in EUR, Adult in dubla 1460 1610

Servicii incluse:

- transport cu avionul Bucuresti - Mombasa si retur, zbor direct cu compania GullivAir;

- 1 bagaj de cala de 20 kg si 1 bagaj de cabina de 5 kg;

- transfer aeroport – hotel – aeroport

- catering la bordul avionului;

- taxele de aeroport (pot suferi modificari);

Servicii incluse:

- transport cu avionul Bucuresti - Mombasa si retur, zbor direct cu compania GullivAir;

- 1 bagaj de cala de 20 kg si 1 bagaj de cabina de 5 kg;

- transfer aeroport – hotel – aeroport

- catering la bordul avionului;

- taxele de aeroport (pot suferi modificari);

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.

*Tarifele mentionate sunt dinamice, in sensul ca pot suferi modificari ce survin intre momentul publicarii catalogului si cel al ofertarii, respectiv al 
confirmarii rezervarilor.



SEJURURI INDIVIDUALE



BULGARIA

ALBENA

BULGARIA

BALCIK
SAMARA HOTEL 3* 

KALIAKRA MARE 4* 
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Amplasare: Doar o alee separă Kaliakra Mare (fostul hotel Dobrotica) din Albena

de plaja cu nisip de 1 kilometru. Acest popular hotel de pe malul mării a fost

renovat în iarna 2017-2018.

Facilitati hotel: Recepție, bar în hol, restaurant cu terasă, bar la piscină, piscină

în aer liber cu umbrele și șezlonguri, parcare contra cost, Wi-Fi în hotel. Oaspeții

se pot bucura de trei centre SPA și wellness excepționale în afara hotelului, dotate

cu cele mai moderne facilități.

Facilitati camere: Camerele sunt mobilate modern și au baie cu duș (dintre care

126 au fost complet renovate, iar celelalte 24 au fost îmbunătățite), balcon,

telefon, TV cu ecran plat cu canale prin cablu, minibar, seif și aer condiționat.

KALIAKRA MAREA Capacitate

01.05-

07.06

14.09-

14.10

08.06-

21.06

07.09-

13.09

22.06-

01.07

25.08-

06.09

02.07-

24.08

Tarif in eur de persoana/noapte cu AI  

CAMERA DBL 2+1 33 44 70 78

Mentiune :

Copil 0-11.99 ani cu pat suplimentar in camera dubla -Gratuit

Early Booking:

5 % pana la 31.03  

Amplasare: Hotelul Samara este situat într-o zonă pitorească, cu priveliști captivante

spre Marea Neagră și spre orașul Balcic. Într-o apropiere se află noua plajă, promenada

cu unul dintre cele mai bune restaurante și baruri din oraș, precum și multe magazine și

atracții.

Facilitati hotel: La dispoziția oaspeților, există parcare, restaurant, piscină în aer liber,

piscina pentru copii în aer liber, zona copiilor, acces la internet Wi-Fi în întregul hotel.

Facilitati camere: Este un complex nou, elegant, cu patru etaje, în stil mediteranean,

dispune de un lift și oferă cazare în 19 camere duble, 7 studiouri, 6 apartamente cu un

dormitor și 1 apartament cu două dormitoare. Spațiile de cazare sunt echipate modern,

elegant și atent și dispun de un birou, un TV cu ecran plat cu canale prin satelit, un aer

condiționat, acces la internet Wi-Fi, un dulap, un fierbător termic, un frigider, un telefon și o

terasă. În plus, în studiouri și în apartamente există și o chicinetă echipată.

SAMARA 3* Capacitate
04.05-

06.06

07.06-

20.06

21.06-

04.07  05.07-

29.08

Tarif in eur pe camera/noapte doar cazare
27.09-

10.10

13.09-

26.09

30.08-

12.09  

CAMERA DBL 2+2 31 33 40 48

Studio 2+1 / 3 41 43 49 60

Mentiune:

Copil 2-11.99 y.o. cu  pat suplimentar în DBL - plătește 8,00 EUR pe noapte

Copil 2-11.99 y.o. cu pat normal  cu 1 adult în DBL - copilul plătește 75% din prețul patului obișnuit

Al 2-lea copil 2-11.99 y.o. cu 1 adult în DBL - al doilea copil plătește 50% din prețul obișnuit al patului

Adult cu pat suplimentar în DBL - plătește 12,00 EUR pe noapte

Supliment demipensiune 15 eur/adult/zi si 9 eur/copil/zi

Early Booking: 

20 % pana la 30.03

15 % pana la 30.04



BULGARIA

DUNI

BULGARIA

NESSEBAR 
HOTEL MPM ARSENA 4* 

HOTEL MARINA ROYAL 

PALACE 5*
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Amplasare: pe plaja in statiunea Duni

Facilitati hotel: restaurant principal, bar în hol, bar la piscină, piscine interioare și

exterioare; sală de conferințe pentru până la 250 de persoane în hotel; Sky bar în hotel;

snack bar pe plaja satului de vacanță Duni, bar pe terenul de tenis în satul de vacanță

Duni / autoservire /; Parcul acvatic din satul de vacanță Duni (deschis în perioada 01.06 -

15.09); 2 mini cluburi pe teritoriul satului de vacanță Duni (situat în celelalte hoteluri

Pelican și Marina Beach). Amfiteatru cu spectacole de seară - în Satul de Vacanță.

Facilitati camere: Camera dubla standard este dotata cu 2 paturi de o persoană și 1 

fotoliu extensibil; covor; aer condiționat controlat individual în perioada 15.06 - 15.09; 

televiziune prin satelit; baie cu cadă și uscător de păr; sigur; mini bar; balcon sau terasă. 

Maxim. cazare pentru 3 adulți.

MARINA ROYAL PALACE 

Capacitate

01.05-

31.05

01.06 -

14.06

16.09 -

30.09

15.06 -

30.06

01.09 -

15.09

01.07 -

31.08
Tarif in euro de persoana/noapte cu AI 

CAMERA DBL 2+1 47 65 75 87

Mentiune :

Primul copil 0-5,99 ani cu pat suplimentar cu 2 adulți – gratui

Primul copil 7-11.99 ani cu pat suplimentar cu 2 adulți – reducere 60 % din tariful de adult 

Early booking:

10 % pana la 28.02 

Amplasare: MPM Hotel Arsena este situat pe malul plajei de sud a orașului Nessebar, la

500 de metri de centrul orașului. Hotelul a fost construit în 2003, iar în 2018 toate camerele

au fost renovate.

Facilitati hotel: piscina exterioara cu sectiune pentru copii, piscina interioara, fitness, 

saună, baie de aburi.

Facilitati camere: Apartamente în clădirea adițională, cu recepție comună și sunt

conectate cu o terasă la soare între ele. Toate camerele au două paturi obișnuite și o

canapea extensibilă, terase cu vedere la mare uimitoare, orașul vechi Nessebar sau

parcul, aer condiționat central, internet wireless în caamere, TV prin cablu, seif / plătit BGN

5 pe zi /, telefon în camera și în baie, mini frigider, duș sau cadă și uscător de păr.

MPM ARSENA 4* Capacitate
05.05-

28.05

29.05-

08.06

09.06-

30.06

01.07-

31.08

Tarif in euro de persoana/noapte cu UAI 
20.09-

03.10

13.09-

19.09

01.09-

12.09

DBL Standard - max 2ad+2ch or 3 adults 2+2 46 49 65 82

DBL Promo - max 2ad 2+0 42 45 62 79

Suite (min. 2 adults, max 3ad+1ch) 2+2 50 55 69 89

Mentiune :

Primul copil 0-12,99 ani cu  pat suplimentar cu 2 adulți - gratuit

2 copii 2-12,99 ani cu 2 adulți în DBL std / Suite - primul copil este gratuit, al doilea copil are 50% reducere

Early booking:

10 % pana la 28.02 



BULGARIA

NISIPURILE DE AUR

BULGARIA

NISIPURILE DE AUR
HOTEL ATLAS 4*

HOTEL ASTERA 4*

Amplasare: hotelul a fost renovat in 2012 si este situat la 100 m de plaja si 400 m de

centrul statiunii.

Facilitati hotel: restaurant, 2 lobby bar, pool bar, beach bar, piscina interioara, piscina

exterioara cu sectiune pentru copii, animatie – 5 zile pe saptamana, fitness, aerobic,

jacuzzi, sauna, baie de aburi, masaj, solar, biliard, tenis de masa, centru Spa, mini club

(copii 4-12 ani) – 6 zile pe saptamana, mini disco, meniu pentru copii (pranz si cina),

discoteca, schimb valutar, parcare (5 leva/zi – locuri limitate), plaja proprie in fata hotelului

– Astera Beach.

Facilitati camere: 277 camere duble si family rooms distribuite pe doua cladiri de 10 etaje.

Toate camerele dispun de aer conditionat, TV satelit, telefon, internet, minibar, baie cu dus,

uscator de par, balcon.

Mentiune:

2 copii 2-11,99 y.o. cu 1 adl. în DBL - ambii copii beneficiază de reducere de 50% din prețul adulților.

Copil 2-11,99 ani cu pat suplimentar cu 2 adl. - gratuit

2 adulți cu 2 copii - unul 0-1,99 și unul 2-11,99 - ambii copii sunt gratuit

Early Booking:

20% până la 28.02

15% până la 31.03

10% până la 30.04

Amplasare: Hotelul Atlas este situat la 350 m de centrul stațiunii Nisipurile de Aur

Facilitati hotel: recepție cu program nonstop, restaurant principal cu terasă, bar în hol,

servicii de conferințe, spălătorie și călcat; baie de aburi, saună, fitness, masaj, piscină

exterioară și interioară, piscină pentru copii cu tobogane cu apă, precum și biliard, tenis de

masă, boccia, darts.

Facilitati camere: Clădirea cu 6 etaje are 273 camere din care 12 apartamente, 17

studiouri, 10 camere de familie. Clădirea este construită în anul 2003. Există 2 lifturi. Toate

camerele sunt accesibile cu lift. Camerele au in dotare baie, uscator de par, tv si cablu,

minibar, seif, balcon, telefon si aer conditionat.

Mentiune:

Copil 2-12,99 ani cu pat suplimentar cu 2 adl. - gratuit

2 adulți cu 2 copii - unul 0-1,99 și unul 2-12,99 - ambii copii sunt gratuit

Early booking : 

20 % pana la 28.02

15 % pana la 31.03

10 % pana la 30.04 

ASTERA 4* Capacitate 04.05-31.05 01.06-15.06 16.06-30.06 01.07-23.08

Tarif in euro de persoana/ 

noapte cu AI Ultra +
01.10-31.10 16.09-30.09 24.08-15.09

DBL Standard 2+1 50 59 70 81

SGL Standard 1 58 79 106 140

Family Room 2+2 54 64 78 89

DBL Lux 2+2 59 66 80 92

SGL Lux 1 64 87 119 151

ATLAS 4* Capacitate 04.05-31.05 01.06-15.06 16.06-05.07 06.07-23.08

Tarif in euro de persoana / noapte cu AI Ultra 01.10-31.10 16.09-30.09 24.08-15.09

DBL Standard 2+1 39 45 52 62

SGL Standard 1 45 56 70 103

Family Room 2+2 41 47 57 67

Studio (min 2 adl) 2+2 43 52 62 71

Suite (min 2 adl) 2+2 46 58 74 92
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BULGARIA

NISIPURILE DE AUR

BULGARIA

NISIPURILE DE AUR
HOTEL BERLIN GOLDEN BEACH 4*

HOTEL BERLIN GREEN PARK 4*

Mentiune:

Copil 2-11,99 ani cu pat suplimentar cu 2 adulți - gratuit

2 copii 2-11,99 ani cu 2 adulți - ambii copii sunt Gratuit

Amplasare: Hotelul Berlin Green Park este un hotel de patru stele, situat pe un deal liniștit,

cu vedere panoramică magnifică. Este situat la aproximativ 300 de metri de plajă.

Facilitati hotel: restaurant, bar, piscină exterioară, internet Wi-fi in zonele publice, salon

masaj, cameră de bagaje, birou de schimb valutar, receptie deschisă nonstop.Servicii contra

cost : saună, ședințe masaj, parcare, serviciu de spălătorie.

Facilitati camere: Hotelul are 6 etaje și o capacitate de 218 unități: camere duble și

apartamente. Hotelul are un lift. Camerele dispun de:aer condiționat, balcon, minibar,

telefon, televizor cu canale prin cablu, seif (contra cost), baie cu duș, uscător de păr,

internet Wi-fi.

Early Booking : 

20 % pana la 31.03

10 % pana la 30.04

Amplasare: hotelul a fost renovat in anul 2015 si este situat direct pe plaja, in partea de

nord a statiunii.

Facilitati hotel: 2 restaurante, lobby bar, beach bar, pool bar, terasa, piscina exterioara cu

sectiune pentru copii, mini disco (copii 4-12 ani) si animatie – 6 zile pe saptamana, tenis de

masa, billiard, centru Spa, masaj, sauna, schimb valutar, internet Wi-Fi, parcare (10 leva/zi

– locuri limitate), plaja proprie in fata hotelului.

Facilitati camere: 264 camere duble si apartamente distribuite pe doua cladiri de 6 si 11

etaje. Toate camerele dispun de aer conditionat, TV cablu, telefon, internet Wi-Fi (gratuit),

minibar (contra cost), baie cu dus, uscator de par, balcon.

Mentiune:

Copil 2-11,99 ani cu pat suplimentar cu 2 adulți - gratuit

2 copii 2-11,99 ani cu 2 adulți - ambii copii sunt gratuit

Early Booking :

15 % pana la 31.03

10 % pana la 30.04

BERLIN GREEN PARK 4* Capacitate 01.06-04.06 05.06-19.06 20.06-04.07 05.07-24.08

Tarif  in euro de persoana/ noapte cu AI Gold: 20.09-29.09 07.09-19.09 25.08-06.09

DBL 2+1 36 50 64 78

SGL 1 46 58 72 94

Apartment 2+3 48 60 73 96

BERLIN GOLDEN BEACH 4* Capacitate 22.05-04.06 05.06-19.06 20.06-04.07 05.07-24.08

Tarif  in euro de persoana/ noapte

cu AI Gold:
20.09-29.09 07.09-19.09 25.08-06.09

DBL 2+1 40 54 69 83

SGL 1 48 63 78 101

Apartment 2+3 51 64 79 102
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BULGARIA

NISIPURILE DE AUR

BULGARIA

NISIPURILE DE AUR

HOTEL PRESTIGE DELUXE 

AQUAPARK CLUB 4*

PRESTIGE  HOTEL & AQUAPARK 

CLUB 4*

Amplasare:. Hotelul este situat la doar 150 m de la plaja din Nisipurile de Aur și la

aproximativ 18 km. din orașul Varna. Începând cu anul 2017 în hotel funcționează

aquapark cu patru tobogane și atracții pentru copii.

Facilitati hotel: Restaurant cu vedere la piscina în aer liber, lobby bar, bar la piscină,

parcare, room service. Aquapark - o piscină în aer liber cu tobogane, o piscină în aer liber

pentru copii cu fântâni și tobogane cu apă, o navă de pirați; piscină interioară încălzită,

saună, jacuzzi, masaje, fitness. Tenis de masă, săgeți, fotbal de masă.

Facilitati camere: 280 de unități pe 8 etaje: camere dbl, camere dbl premium,

apartamente. Există 4 lifturi la hotel, cu care sunt accesibile toate zonele și camerele

comune. Toate camerele dispun de aer conditionat, LCD, TV satelit, telefon, minibar, seif

(gratuit), internet Wi-Fi (gratuit), baie cu dus/cada, uscator de par, balcon.

Mentiune:

Primul copil 2-12,99 y.o. cu pat suplimentar cu 2 adl. În DBL / DBL Premium - gratuit

2 copii 2-12,99 ani cu 2 adulți - primul este gratuit, al doilea are 50% reducere din preț adult.

Early booking:

10 % pana la 28.02 

Amplasare: hotelul a fost renovat in 2017 si este situat la 150 m de plaja, intr-o zona plina

de verdeata.

Facilitati hotel: 2 restaurante, lobby bar, pool bar, Aquapark cu 5 tobogane (3 exterioare

si 2 interioare), piscina exterioara, piscina interioara, centru Spa, sauna, jacuzzi, fitness,

masaj, salon de infrumusetare, coafor, animatie – 4 zile pe saptamana, Gymboree Fun

Centre, club pentru copii (4-11 ani), loc de joaca pentru copii, schimb valuar, internet Wi-Fi

in tot hotelul (gratuit), parcare pazita (gratuita – 100 locuri). Oaspetii hotelului Prestige

Deluxe Aquapark Club pot utliza gratuit facilitatile si serviciile hotelului alaturat Prestige

Aquapark.

Facilitati camere: 187 camere duble si apartamente distribuite pe 5 etaje. Toate camerele

dispun de aer conditionat, LCD, TV satelit, telefon, minibar, seif (gratuit), internet Wi-Fi

(gratuit), baie cu dus/cada, uscator de par, balcon.

Mentiune:

Primul copil 2-12,99 y.o. cu pat suplimentar cu 2 adl. în DBL 

2 copii 2-12,99 ani cu 2 adulți în DBL / FAM - primul este gratuit, al doilea are 50% reducere

din prețul adulților.

Early Booking: 

10 % pana la 31.03

PRESTIGE HOTEL & AQUAPARK 4* Capacitate 17.05-31.05 01.06-15.06 16.06-02.07 03.07-28.08

Tarif  in euro de persoana/ noapte cu AI: 23.09-30.09 10.09-22.09 29.08-09.09

DBL fara balcon - min. 2 adl./ max 2+2 ch. or 3 adl. 2+1 28 32 47 65

DBL - min. 2 adl./ max 2+2 ch. or 3 adl. 2+1 30 35 49 67

DBL Promo* - min 2+2 / max 2+2 2+1 30 35 49 67

DBL PREMIUM - min.2ad/ max 2+2ch or 3ad 2+1 36 43 58 82

Apartment 1-bedroom min 2+2/max 4+1 ch. 2+2 37 43 58 82

PRESTIGE DELUXE AQUAPARK CLUB 4* Capacitate 15.05-31.05 01.06-15.06 16.06-02.07 03.07-28.08

Tarif  in euro de persoana/ noapte cu AI: 23.09-30.09 10.09-22.09 29.08-09.09

Double Deluxe - min. 2 adl./ max 2+2/ 3 adl. 2+2 36 43 58 82

*Double Deluxe Promo - min. 2 adl./ max 2+2/ 3 adl. 2+2 36 43 58 82

Deluxe Family Room min 2+2/max 3+1 2+2 40 46 64 87

Apartment 2-bedrooms -min 3 adl./ max 4+1 ch. 4+1 43 50 67 93

Premium Room - min 2+2, max 3+2 ch. 2+2 40 48 64 87
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BULGARIA

NISIPURILE DE AUR

BULGARIA

SVETI  VLAS
HOTEL ZORNITSA SANDS  4*

HOTEL VIVA CLUB 5*

Amplasare: Situat intr-o zonă linistită, la 12 minute de mers pe jos de plaja din Nisipurile

de Aur. Hotelul oferă transfer spre zona de plajă (intre lunile iunie si jumatatea lui

septembrie).

Facilitati hotel: restaurant, bar, piscină exterioară, piscină pentru copii, zonă de plajă

privată, salon masaj, sală fitness, darts, tenis de masă, biliard, loc de joacă pentru copii,

receptie deschisă nonstop, internet wi-fi in zonele publice, parcare, serviciu de concierge,

cameră de bagaje, schimb valutar, magazin, birou de rent a car.

Facilitati camere: minibar, aer condiționat, seif, telefon, televizor cu canale prin satelit,

balcon, baie cu duș, uscător de păr, internet Wi-fi.

Mentiuni:

Copil 2-12,99 ani cu pat suplimentar cu 2 adl. în DBL Superior - gratuit

2 copii 2-12,99 ani pe pat suplimentar cu 2 adl. în camera FAM - primul copil este gratuit, al doilea copil
primește 50% reducere;

Early Booking :

15 % pana la 28.02

VIVA CLUB 4* Capacitate 04.05-23.05 24.05-13.06 14.06-06.07 07.07-26.08

Tarif in euro de persoana/ noapte cu AI 14.09-07.10 27.08-13.09

DBL - max 2pax 2 51 59 77 94

DBL Superior 2+1 55 63 83 102

SGL 1 51 84 113 139

FAM room (min. 2+2/3; max 3+1) 2+2 59 69 90 110

Amplasare: Complexul hotelier Zornitsa Sands este situat pe prima linie pe plaja din

regiunea Kozluka, în apropiere de stațiunea Elenite și la 8 km. la nord de stațiunea Sunny

Beach, la poalele Stara Planina, la numai 8 km de Cape Emine și 40 km de orașul Burgas.

Facilitati hotel:Complexul are două restaurante echipate modern și luxos mobilate.

Mâncăruri bulgare și internaționale sunt servite în restaurantul principal clasic. Există, de

asemenea, un lobby bar, un bar de noapte, un bar la piscină, o sală de internet, un centru

medical de 24 de ore, o sală de conferințe cu 65 de locuri, un flipchart, un multimedia și un

microfon, un coafor și un salon de înfrumusețare, suveniruri , spălătorie, călcat, parcare

gratuită. Complexul are o piscină în aer liber și o piscină încălzită pentru copii. Pentru cei

care iubesc sportul, există oportunități pentru volei pe plajă, fotbal pe plajă, tenis de masă,

biliard, darts. Pentru cei care iubesc sporturile în aer liber în 2016, a fost construită o

instalație de fitness stradal, care este disponibilă gratuit pentru oaspeți.

Facilitati camere: Hotelul are un total de 244 camere - camere duble, apartamente și 14

apartamente junior. Există, de asemenea, camere duble cu vedere la mare / piscină sau

vedere parțială la mare, care sunt conectate cu o ușă de tranziție și pot fi utilizate de

familiile mai mari. Clădirea hotelului este deservită de 4 lifturi. Ultima renovare a hotelului

este în 2018.

ZORNITZA SANDS 4* Capacitate 28.05-10.06 11.06-04.07 05.07-26.08

Tarif in euro de persoana/ noapte cu FB: 06.09-13.09 27.08-05.09

Twin Partial Sea View -max.2+1/3ad 2+1 50 59 72

Twin Sea View / Pool View - max.2+1/3ad 2+1 52 62 74

Twin Park View - max.2+1/3ad 2+1 47 57 70

Mentiune:

Copil 2-11,99 ani cu pat suplimentar cu 2 adl. în DBL - gratuit

Copil 2-11,99 ani cu pat obișnuit cu 1 adl. în DBL - primește 50% reducere.

Early Booking :

25 % pana la 28.02

20% pana la 31.03

15% pana la 30.04
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BULGARIA

OBZOR

BULGARIA

OBZOR
HOTEL REINA DEL MAR 5*

HOTEL MIRAMAR 4*

Amplasare: hotelul a fost renovat in 2017 si este situat direct pe plaja, la 1 km distanta de

centrul statiunii.

Facilitati hotel: 5 restaurante, lobby bar, pool bar, snack bar, beach bar, burger bar, 2

piscine exterioare, 1 piscina interioara (deschisa in mai si septembrie), centru Spa,

aerobic, fitness, biliard, tenis de masa, gimnastica acvatica, sauna, baie de aburi, masaj,

tratamente corporale, teren de sport, inchiriere biciclete, loc de joaca pentru copii, mini

club (4-12 ani / 6-36 luni), schimb valutar, internet Wi-Fi in zonele publice (gratuit), parcare

(gratuita – locuri limitate).

Facilitati camere: 500 de camere duble distribuite pe patru cladiri de 4-6 etaje (camere

pentru persoane cu dizabilitati). Toate camerele dispun de aer conditionat, TV satelit, 

telefon, internet Wi-Fi (gratuit), minifrigider, seif (5 leva/zi), baie cu dus, balcon.

MIRAMAR 4* Capacitate 04.05-23.05 24.05-13.06 14.06-04.07 05.07-22.08

Tarif in euro de peroana/ noapte cu UAI 01.10-10.10 10.09-30.09 23.08-09.09

DBL park (min. 2ad) 2+1 58 74 109 128

DBL side sea view (min. 2ad) 2+1 61 77 112 132

DBL=SGL 1 67 94 136 162

DBL Superior - min 2+2 ch./3ad., max 3ad.+ 1ch. 2+2 69 94 134 152

Suite - min 2+2 ch./3ad., max 3ad.+ 1ch./4ad 2+2 76 108 152 178

Mentiune:

Primul copil 2-12,99 y.o. cu pat suplimentar cu 2 adl. - liber

Al 2-lea copil 2-12,99 y.o. cu pat suplimentar cu 2 adl. în DBL Superior / Suite - 50% reducere

Early booking:

15 % pana la 28.02 

Amplasare: Hotel Reina del Mar din Obzor face parte din lantul hotelier HVD si se afla pe

plaja, la 1 km de centrul statiunii. Inaugurat in 2019, Reina del Mar este noua perla a

statiunii Obzor, oferind conditii exelente de cazare, facilitati multiple atat pentru adulti cat si

pentru copii, un sistem Ultra All Inclusive extrem de bogat si variat si servicii de inalta clasa,

specifice lantului.

Facilitati hotel receptie, lobby, lobby bar, restaurant principal cu terasa, restaurante

tematice, cofetarie, 2 piscine exterioare cu sectiune pentru copii, sezlonguri si umbrele la

piscine, piscina interioara, centru Spa, room service, conexiune internet Wi-Fi gratuit,

animatie pentru adulti si copii, plaja privata cu sezlonguri si umbrele la plaja, sala de

conferinte, parcare pazita.

Facilitati camere: camerele si suitele includ cutie de valori, minibar, aparat de cafea, TV 

cu ecran de 43”. Fiecare are baie dotata cu dus si articole de toaleta de marca. Toate

unitatile au balcon sau terasa mobilata

REINA DEL MAR 5* Capacitate 04.05-23.05 24.05-13.06 14.06-04.07

05.07-22.08

Tarif in euro de persoana/ noapte cu UAI 01.10-08.10 10.09-30.09 23.08-09.09

DBL park - min. 2ad, max 2+2/ 3ad+1ch 2+2 93 119 139 166

DBL PV = SGL 1 130 164 190 228

DBL Side Sea View - min 2 ad, max 2+2 /3ad+1ch 2+2 106 165 150 178

Family Room Park - min 2+2 / 3ad+1ch, max. 4+2 4+2 129 165 175 203

Suite SV - min 2+2, 3+0,  max 3+1/ 4 ad 2+2 156 182 216 254

Villa Laguna view - min 2+2/3+1, max. 4+2 4+2 195 232 265 317

Primul copil 2-12,99 y.o. cu pat suplimentar cu 2 adl.in DBL / Suite - gratuit

Al 2-lea copil 2-12,99 y.o. cu pat suplimentar cu 2 adl. în DBL / Suite - reducere de 50%

Mentiune: Early Booking :

15 % pana la 28.02

41



BULGARIA

OBZOR

BULGARIA

OBZOR

HOTEL SUNRISE BLUE MAGIC 

RESORT 4*

HOTEL SOL LUNA BAY 4*

Amplasare: hotelul este situat direct pe plaja, la 2.5 km distanta de centrul statiunii.

Facilitati hotel: 4 restaurante, lobby bar, pool bar, bar, taperiA, piscina exterioara pentru

adulti, piscina exterioara pentru copii, piscina interioara (deschisa in mai, septembrie si

octombrie), fitness, animatie pentru adulti si copii, mini club (4-12 ani), teen club (13-17

ani), loc de joaca pentru copii, gimnastica, aerobic, zumba, yoga, biliard, tenis de masa,

tenis pe plaja, volei pe plaja, Aquapark cu 6 tobogane (deschis intre 01.06-15.09), centru

Spa, masaj, sauna, baie de aburi, coafor, tratamente cosmetice, internet corner (contra

cost), internet Wi-Fi in zonele publice (gratuit), schimb valutar, parcare pazita (contra cost),
plaja proprie in fata hotelului.

Facilitati camere: 543 de camere duble si apartamente distribuite pe doua cladiri de 5 si 6 

etaje (6 camere pentru persoane cu dizabilitati). Toate camerele dispun de aer conditionat, 

TV satelit, telefon, internet Wi-Fi, seif (contra cost), minibar (contra cost), baie cu dus/cada, 
uscator de par, balcon sau terasa.

SOL LUNA BAY RESORT 4* -

APARTMENT BUILDING Capacitate 24.05-31.05 01.06-09.06 10.06-20.06 21.06-30.06 01.07-31.08

Tarif in euro de persoana/ noapte

cu AI
01.09-10.09

Studio Park View - max 2+2/3 2+2 35 48 69 72 96

Studio Sea View - max 2+2/4 2+2 39 53 77 80 105

1-bedroom Suite Park view - min 2; 

max 3+2
2+3 39 53 86 93 120

1-bedroom Suite Sea view - min 2; 

max 3+2
2+3 44 64 94 100 129

Mentiune:

Primul copil 2-11,99 y.o. în toate tipurile de camere - gratuit

Al 2-lea copil 2-11.99 y.o. - 50% reducere

Amplasare: hotelul a fost deschis in 2017 si este situat la 30 m de plaja si 3 km distanta de

centrul statiunii.

Facilitati hotel: 2 restaurante, lobby bar, pool bar, snack&grill bar, piscina exterioara pentru

adulti, piscina exterioara pentru copii, centru Spa & Wellness, fitness, masaj, sauna, baie de

aburi, polo acvatic, zumba, gimnastica acvatica, tenis de masa, animatie pentru copii – 6 zile

pe saptamana, mini club, loc de joaca pentru copii, inchiriere biciclete, internet Wi-Fi, schimb

valutar, parcare (gratuita), plaja proprie in fata hotelului.

Facilitati camere: 252 de camere duble si junior suite distribuite pe trei cladiri de pe 6 etaje.

Toate camerele dispun de aer conditionat, LCD, telefon, minifrigider, internet Wi-Fi (gratuit),

seif (gratuit), baie cu dus, uscator de par, balcon cu vedere panoramica.

SUNRISE BLUE MAGIC RESORT 4* Capacitate 01.05-02.06 03.06-13.06 14.06-06.07

07.07-26.08

Tarif in euro de persoana/ noapte cu AI 25.09-30.09 14.09-24.09 27.08-13.09

DBL Land View  - min 2 ad / max 2+2 or 3 ad 2+1 38 51 70 93

DBL Sea Side Room  - min 2 ad / max 2+2 or 3 ad 2+1 40 55 75 100

Junior Suite - min 2ad / max 2+2 or 3 ad 2+1 46 63 86 113

Mentiune:

Primul copil 2-12,99 y.o. cu pat suplimentar cu 2 adulți - gratuit

Al 2-lea copil 2-12,99 y.o. cu pat suplimentar cu 2 adulți - copilul plătește 50% din prețul pentru adulți.

Early Booking :

20 % pana la 28.02

15 % pana la 31.03 
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BULGARIA

SF. CONSTANTIN SI ELENA

BULGARIA

SF. CONSTANTIN SI ELENA
HOTEL AZALIA 4*

HOTEL ASTOR GARDEN 5*

Amplasare: hotelul nou construit se va deschide in 2018 si este situat la 50 m distanta de
plaja.

Facilitati hotel: 2 restaurante, lobby bar, snack bar, snack bar pe plaja, piscina exterioara

cu sectiune pentru copii, piscina interioara, centru Spa & Wellness, jacuzzi, sauna, baie de

aburi, fitness, gimnastica, aerobic, aerobic acvatic, masaj, tenis de masa, volei pe plaja,

spatiu de joaca pentru copii, mini club (4-12 ani), mini disco, meniu pentru copii la pranz si

cina, animatie si divertisment – 5 zile pe saptamana, internet Wi-Fi in lobby, plaja proprie
in fata hotelului.

Facilitati camere: camere duble si family rooms distribuite pe 5 etaje. Toate camerele

dispun de aer conditionat, LCD, TV cablu, telefon, minibar, baie cu dus/cada, uscator de
par, balcon.

ASTOR GARDEN 5* Capacitate 04.05-31.05
01.06-

15.06
16.06-30.06 01.07-31.08

Tarif in euro de persoana/ noapte cu AI Ultra 

Plus
01.10-31.10

16.09-

30.09
01.09-15.09

DBL Standard 2+1 51 61 75 96

SGL Standard 1 59 840 111 143

DBL Standard Sea View 2+1 53 67 82 104

SGL Standard Sea View 1 61 90 119 156

DBL 2+2 Standard /min.2+2 required/ 2+2 55 69 86 106

DBL 2+2  Sea View /min.2+2 required/ 2+2 59 74 92 111

Mentiune:

Copil 2-11,99 ani cu pat suplimentar cu 2 adl. - Gratuit

2 adulți cu 2 copii - unul 0-1,99 și unul 2-11,99 - ambii copii sunt Gratuit.

2 copii 2-11,99 y.o. cu pat suplimentar cu 2 adl. - primul copil este gratuit, al doilea are 50% reducere.

Early Booking :

20% pana la 28.02

15% pana la 31.03

10 % pana la 30.04

Amplasare: hotelul a fost renovat integral in 2013 si este situat direct de plaja, in partea

de nord a statiunii.

Facilitati hotel: restaurant, lobby bar, beach bar, vip lounge, jacuzzi bar, piscina

exterioara, piscina interioara, sauna, baie de aburi, solar, fitness, masaj, centru Spa

Medical cu diferite programe de relaxare si terapii (apa termala), jocuri electronice, biliard,

baschet, volei pe plaja, tenis de masa, mini club (4-12 ani), mini disco, piscina pentru copii

cu tobogane, meniu pentru copii la pranz si cina, animatie si divertisment – 5 zile pe

saptamana, internet Wi-Fi in zonele publice, parcare (gratuita – locuri limitate), plaja

proprie in fata hotelului – Azalia Beach.

Facilitati camere: 249 camere duble si family rooms distribuite pe 9 etaje. Toate

camerele dispun de aer conditionat, TV cablu, telefon, minibar, internet (contra cost), baie

cu dus/cada, uscator de par, balcon.

AZALIA 4* Capacitate 04.05-31.05 01.06-15.06 16.06-30.06

01.07-23.08

Tarif in euro de persoana/ noapte cu 

AI Ultra Plus
01.10-31.10 16.09-30.09 24.08-15.09

DBL Standard 2+1 50 60 72 83

SGL Standard 1 58 92 117 125

DBL Family /min.2+2 required/ 2+2 55 65 79 90

DBL Lux 2+2 57 67 82 95

SGL Lux 1 65 100 129 156

Mentiune:

Copil 2-11,99 ani cu pat suplimentar cu 2 adl. - Gratuit

2 adulți cu 2 copii - unul 0-1,99 și unul 2-11,99 - ambii copii sunt gratuit

2 copii 2-11,99 y.o. pe pat suplimentar cu 2 adl. - primul copil este gratuit, al doilea are 50% reducere.

Early Booking :

20% pana la 28.02

15% pana la 31.03

10% pana la 30.04
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BULGARIA

SUNNY BEACH

BULGARIA

SUNNY BEACH
HOTEL ZORNICA RESIDENCE 4*

HOTEL BOR 4*

Amplasare: Club Hotel Bor este situat într-un parc liniștit și frumos de pe teritoriul stațiunii

Sunny Beach. Este situat la 150 de metri de frumoasa plajă și se află chiar în inima

stațiunii, aproape de toate atracțiile, magazinele, centrul, discotecile și restaurante.

Facilitati hotel: Restaurant principal cu terasă de vară, restaurant à la carte (italian), bar

în hol (24 de ore), bar la piscină, piscină în aer liber cu secțiunea pentru copii, mini club,

internet wireless în hol și camere de hotel, TV prin cablu,, șezlonguri, umbrele și umbrele

gratuite lângă piscină, prosoape gratuite pentru piscină (în funcție de disponibilitate).Sport

și divertisment: fitness, gimnastică, polo pe apă, stretching, aerobic, jogging, săgeți,

boccia, tenis de masă, program zilnic de animație sportivă pentru copii și adulți, program

de animație de seară pentru adulți, spectacol, club pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4

și 12 ani și o discotecă pentru copii.

Facilitati camera: Fiecare unitate de cazare este dotată cu TV prin satelit și are balcon și

minibar cu băuturi răcoritoare și alcoolice completat zilnic. Camerele includ seif şi telefon,

disponibile la un cost suplimentar

BOR 4* Capacitate 04.05-23.05 24.05-13.06 14.06-06.07 07.07-26.08

Tarif in euro de persoana / noapte cu UAI: 01.10-06.10 14.09-30.09 27.08-13.09

DBL - min. 2 adults 2+1 53 60 81 104

DBL=SGL 1 67 73 104 127

Family Room - min.2+2 or 3+1 / max 4+2 4+2 63 69 85 106

Mentiune:

1 copil 2-12,99 ani cu pat suplimentar cu 2 adulți - gratuit

Copil 2-12,99 ani cu pat obișnuit în DBL - 50% reducere (la cerere)

2 copii 2-12,99 y.o. cu 1 adult în DBL - fiecare copil are 50% reducere (la cerere)

Early Booking:

15% pana la 28.02 

Amplasare:. Situat în inima celei mai atractive stațiuni de pe coasta bulgară a Mării Negre

- Sunny Beach. Parcul acvatic Action se află la doar 800 de metri de hotel, iar plaja Cacao

este la 2,5 km. Aeroportul Burgas este la 30 km. Există o stație de autobuz la 100 de

metri, iar stația centrală de autobuz este la 500 de metri.

Facilitati hotel: Restaurantul principal complet renovat, cu o terasă spațioasă, snack bar,

bar la piscină, bar Living, două piscine în aer liber.

Facilitati camere: Hotelul este format din 5 clădiri (A, B, C, D și E) de la 3 la 5 etaje.

Toate au lift, cu excepția clădirii cu trei etaje D (fără lift). Hotelul are 24 de camere duble

standard, 50 de camere duble cu vedere la piscină, 11 camere de familie, 23 de

apartamente cu 3 paturi obișnuite, 1 pat suplimentar și 35 de apartamente cu 2 paturi

obișnuite și 1 pat suplimentar, 22 apartamente de familie.

ZORNICA RESIDENCE 4* Capacitatea 04.05-31.05 01.06-15.06 16.06-03.07 04.07-26.08

Tarif in euro de persoana / noapte cu AI 23.09-30.09 10.09-22.09 27.08-09.09

DBL Park view 2+1 32 41 57 69

SGL Park view 1 39 50 113 136

DBL Pool view (min 2ad/max 2+1/3 ad.) 2+1 35 44 59 71

Family Room Pool view (min 3+1 ch./ max 4 ) 4+0 35 44 59 71

APP 1-bedroom Park view (min / max 2+2 ch.) 2+2 35 44 59 71

APP 1-bedroom Pool view ( min 2+2 / max 3+1 ch.) 3+1 37 44 59 71

APP 2-bedroom Standard ( min 4ad./max 5ad.) 4+1 35 44 59 71

Mentiune:

1 copil 2-11.99 cu pat suplimentar cu 2 adulți în DBL - copilul este gratuit

2 copii 2-11.99 y.o. cu 2 adulți în APP 1b Park & Pool view - fiecare copil plătește 50%

Early Booking :

10 % pana la 31.03
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GRECIA

THASSOS 

GRECIA

THASSOS
OCEAN BEACH HOTEL 4* 

KALLISTI APART HOTEL 3* 

Early booking:

12 % pana la 31.03 

Amplasare: Kallisti hotel este un hotel minunat în Thassos, aproape de satul Potos.

Acesta este situat în Agios Antonios, un sat de o frumusețe divină. Kallisti este un hotel de

lux, cu camere cu standard ridicat și suite. Aici vă veți relaxa după cum veți găsi locul ideal

pentru o vacanță, departe de zgomotul orașului. Acesta este construit pe un deal, chiar în

afara zonei Potos și oferă un sejur minunat, cu toate facilitățile moderne. Distanta pana la

plaja este de aprox 400 m.

Facilitati hotel: piscina exterioara cu sezlonguri si umbrele, salon de mic dejun, cafenea,

snack bar, restaurant cu semineu, bar la piscina, loc de gratar/zona de picnic, lift, receptie,

internet wireless & seif - la receptie (gratuit), loc de joaca, parcare, mini-gym, spa.

Facilitati camere: aer conditionat, seif, chicineta complet echipata, minibar, TV cu plasma

cu canale prin satelit, radio, internet WiFi, telefon, uscator de par, baie (cu cada, dus sau

hidromasaj) si balcon.

KALLISTI APART HOTEL Capacitate 

15.06-

10.06

01.10-

17.10

11.06-

10.07

16.09-

30.09

11.07-

31.07

01.09-

15.09

01.08-

31.08

Tarif in euro de persoana / noapte cu Demipensiune

DBL STANDARD 2+1(0-9.99) 35 48 60 71

Mentiune:

Copil 0-4.99 ani Gratuit

Copil 5-9.99 ani are reducere 50 % din tariful de adult 

Early booking:

10 % pana la 31.03

Amplasare: Hotelul Ocean Beach este situat in statiunea Skala Potamia din insula

Thassos, la aproximativ 150 de metri de plaja. Situat intr-o zona linistita, plina de verdeata,

hotelul reprezinta o varianta relaxanta de cazare in insula Thassos.

Facilitati hotel: cafenea, parcare, lobby, gradina, sala de fitness, bar, piscina, piscina

pentru copii, pool bar, sezlonguri si umbrele pe plaja, internet Wi-fi.

Facilitati camere: Camerele sunt decorate elegant si au in dotare: aer conditionat, TV

satelit, minibar, seif, uscator de par, telefon si balcon sau terasa.

OCEAN BEACH HOTEL Capacitate 

01.05-

02.06

19.09-

15.10

03.06-

12.07

25.08-

18.09

13.07-

24.08

Tarif in euro de persoana / noapte cu Demipensiune

DBL/TRIPLA STANDARD

2+1(0-11.99) / 3

38 61 76

DBL /TRIPLA SUPERIOR

2+1(0-11.99) / 3

41 65 80

Mentiune:

Al treilea adult in camera dubla are 30 % reducere din tariful de adult 

Copil 0-11.99 ani Gratuit
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GRECIA

THASSOS 
HOTEL ASTIR NOTOS 3* 

Amplasare: este un hotel de 4 stele este situat la doar 250 de metri de plaja si de centrul

orasului Potos, in Thassos. Situat in zona cu cele mai furnozase si renumite plaje ale insulei.

Potos este un sat de pe insula Thassos, in nordul Greciei.

Facilitati hotel: restaurant, bistro, bar la piscina, acces gratuit la internet, curatenie zilnica,

receptie 24 h, fax, apel de trezire gratuit, asistenta medicala, patut pentru copii cu varsta de

pana la 2 ani, rezervare pentru taxi, rampe pentru persoane cu dezabilitati, meniu a la carte

si gustari 12: 00-21: 00, room service, lobby bar, 2 piscine pentru adulti cu apa dulce, cu

sezlonguri si umbrele, 2 bazine pentru copii, Gym, biliard si tenis de masa;

Facilitati camere: dus sau cada, balcon, prosoape si articole de toaleta, uscator de par,

minibar, frigider, aer conditionat, seif, Tv cu ecran plat.

HOTEL ASTIR NOTOS Capacitate 

01.05-

31.05

18.09-

15.10

01.06-

15.06

16.06-

04.07

29.08-

17.09

05.07-

28.08

Tarif in euro de persoana/ noapte cu

Demipensiune

DBL STANDARD 2+1(0-11.99) / 3 39 46 59 77

Mentiune:

Al treilea adult in camera dubla plateste 19 eur /pers/zi

Copil 0-3.99 ani Gratuit

Copil 4-11.99 in camera dubla plateste 15 eur/pers/zi

GRECIA

HALKIDIKI
HOTEL ALEXANDROS PALACE 4* 

Amplasare: Alexandros Palace se află pe o pantă cu vegetație luxuriantă din zona Tripiti

și are plajă privată, centru de wellness și teren de tenis.

Satul Ouranoupolis este la 5 minute de mers cu mașina de complex. Se oferă parcare.

Facilitati hotel: Hotelul are centru spa care oferă masaje, tratamente de înfrumusețare,

cadă cu hidromasaj, piscină interioară și baie de aburi. De asemenea, Alexandros Palace

are piscină în aer liber și piscină separată pentru copii. Se oferă unități de cazare elegante

și o gamă de restaurante si 4 baruri. Pentru a va distra intr-un mod cat mai placut, hotelul

va ofera sporturi nautice precum wind surfing, jet skiing, water skiing si tubing (banana).

Sala de gimnastica este echipata complet pentru a va mentine in forma iar terenurile de

tenis, fotbal si voley cu siguranta va vor ajuta sa va simtiti minunat.

Facilitati camere: Camerele și suitele de la Alexandros au aer condiționat și balcon cu

vedere la piscină, grădină sau Muntele Athos. Acestea oferă TV prin satelit, uscător de păr

și aparat de ceai/cafea.

HOTEL

ALEXANDROS PALACE
Capacitate

30.04-

31.05

01.10-

17.10

26.05-14.06

14.09-30.09

15.06-

12.07

29.08-

13.09

13.07-

28.08

Tarif in euro de persoana/ noapte cu

Demipensiune

DBL/TRIPLA STANDARD

POOL VIEW
2+1(0-11.99) /3 48 58 82 99

DBL /TRIPLA STANDARD LAND VIEW 2+1(0-11.99) / 3 45 56 78 96

Mentiune:

Al treilea adult in camera dubla are 30 % reducere din tariful de adult .

Copil 0-11.99 ani Gratuit
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GRECIA

HALKIDIKI

HOTEL ACROTEL ELEA 

VILLAGE 3* 

GRECIA

HALKIDIKI 

HOTEL MEDITERANEAN 

PRINCESS  4* Adult Only PIERIA

Amplasare: Hotel Elea Beach (ex. Elea Village) este situat pe coasta Elia in Sithonia,

inconjurat de grădini mediteraneene frumoase, cu măslini, flori frumoase și palmieri la doar

20 m distanta de plaja.priveliștea fantastică asupra golfului Toroneos. In apropiere se

regasesc satele Nikiti - 12 km si Neos Marmara – 10 km. Nisip si pietris la 20 m

(neechipata), Umbrele sezlongurile sunt disponibile la receptie (gratuit doar pentru all

inclusive)

Facilitati hotel: ecepția cu tv cu aer condiționat, cu vedere uimitoare la golful

Toroneos,restaurant,piscina cu apă dulce (inclusiv piscina pentru copii) cu piscină/snack

bar,loc de joaca pentru copii,camera de bagaje,gradina cu facilitati de gratar,room

service,rent a car,club pentru copii cu animatie de zi si de searaIn jurul piscinei, separat

exista zona pentru copii, se regasesc sezlongurile si umbrelele care sunt gratuite.

Facilitati camere: Toate camerele sunt dotate cu aer conditionat, frigider, TV , facilitati

pentru prepararea ceaiului si a cafelei,si baie cu dus ,uscator de par balcon sau terasa.

ACROTEL ELEA VILLAGE Capacitate 

01.04-

21.05

03.10-

31.10

22.05-

11.06

19.09-

02.10

12.06-

16.07

22.08-

18.09

17.07-

21.08

Tarif in euro de persoana / noapte cu

Demipensiune

DBL STANDARD 2+1(0-11.99) / 3 32 44 63 82

DBL SUPERIOR 2+1(0-11.99) / 3 34 48 67 86

Mentiune:

Al treilea adult in camera dubla are 30 % reducere din tariful de adult 

Copil 0-11.99 ani Gratuit

Amplasare: Hotelul Mediterranean Princess se află la o distanță de 150 metri față de

plajă, la 800 metri de stațiunea Paralia Katerini, la 6 km de orașul Katerini, la 25 km de

Litochoro la poalele Olimpului, la 36 km de stațiunea de schi Elatochori și la 70 km de

Salonic. Distanța până la aeroportul din Salonic este de 105 km.

Facilitati hotel: Este un hotel de 4 stele adults only min.16 ani, deschis tot anul. Hotelul

pune la dispozitia turistilor receptie si lobby bar, parcare, receptie 24 h, camera de bagaje,

un restaurant a la carte "Apelles" (preparate locale si internationale), lounge bar "Hibiscus,

mini market, zona cu internet gratuit si sala pentru conferinte.Restaurantul ofera mic dejun

american si bufet suedez la cina. In gradina hotelului se afla o piscina cu bar, un bazin de

inot si loc de joaca pentru copii.

Facilitati camere: sunt dotate cu ferestre antifonice, televizoare LCD, SAT TV, telefon cu

linie directa, aer conditionat, acces rapid la internet, minibar, sifonier, baie cu dus sau

cada, uscator de par, oglinzi cu lupe, seif, birou, ceas desteptator, balcon, iar cheia este

sub forma de cartela magnetica.

MEDITERANEAN PRINCESS Capacitate 

21.04-

30.05

04.10-

31.10

21.05-

07.06

17.09-

03.10

08.06-

10.07

29.08-

16.09

11.07-

28.08

Tarif in euro de persoana / noapte cu Demipensiune

DBL STANDARD 2 ad / 3 ad 39 49 77 86

DBL SUPERIOR 2 ad / 3 ad 44 55 81 92

Mentiune:

Al treilea adult in camera dubla are 30 % reducere din tariful de adult 

Early Booking: 15 % pana la 30.04 
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GRECIA

LEFKADA 
ELEANA HOTEL 3* 

GRECIA

LEFKADA 
HOTEL PORTO GALLINI 4 * 

Amplasare: Hotelul este situat central, cu magazine, restaurante, baruri și cluburi, toate la

distanță de mers pe jos. Plaja este la doar o plimbare 5min de la hotel. Aeroportul Zante

este de aproximativ 6 km de stațiune.

Facilitati hotel: Facilitățile includ o piscină mare în aer liber, la soare, terasă cu șezlonguri,

umbrele și un snack bar la piscină.Serviciile hotelului includ recepție 24 de ore, internet wi-

fi, seif, închiriere frigider, schimb valutar, depozitarea bagajelor, serviciu de trezire, acces la

internet, închirieri auto și parcare.

Facilitati camere: Camerele au in dotare: grup sanitar propriu cu dus, TV, aer conditionat

(contra cost), seif (contra cost). La cerere se poate inchiria frigider de la receptie (contra

cost).

Amplasare Resortul este amplasat pe plaja pe coasta de est a insulei Lefkada, construit

într-un loc special în Nikiana în așa fel încât acesta oferă vederi nelimitate ale orizontului și

la Marea Ionică. Oaspeții vor găsi baruri și restaurante în stațiune și orașele Lefkada și

Nydri sunt la 13 km și 5 km distanță, de-a lungul drumului principal.

Facilitati hotel: 2 piscine exterioare , 3 restaurante, 2 baruri, lounge, room service, centru

SPA & WELNESS cu 2 piscine interioare incalzite, 2 saune, baie cu aburi, jacuzzi, coafor,

pavilion Yoga orientat spre rasarit, receptie, gradina, spalatorie, loc de depositare a

bagajelor, teren de volei pe plaja, 3 terenuri de tenis si sala de fitness cu vedere la mare,

biliard, ponton pe plaja, loc de joaca, teren de joaca in aer liber, cresa/gradinita, animatie,

acces internet WiFi in tot hotelul, sezlonguri & umbrele la plaja si la piscina, posibilitatea de

practicare a sporturilor nautice, parcare.

Facilitati camere: Camerele au in dotare: ustensile pentru prepararea ceaiului si a cafelei,

aer conditionat, frigider, uscator de par, cosmetice de baie, papuci de casa, seif, TV satelit,

set DVD, grup sanitar propriu cu dus/cada si balcon. La cerere se ofera patut de bebelus.

PORTO GALLINI

Tarif in euro de persoana/ noapte cu Mic dejun
Capacitate 

01.05-

31.05

24.09-

10.10

01.06-

20.06

10.09-

23.09

21.06-

15.07

26.08-

09.09

16.08-

25.08

DBL/TRIPLA CLASSIC 2+1(0-11.99) / 3 46 60 78 98

DBL/TRIPLA CLASSIC SIDE SEA VIEW 2+1(0-11.99) / 3 50 64 84 104

Mentiune:

Al treilea adult in camera dubla are achita 30 eur/pers/zi

Copil 0-3.99 ani Gratuit

Copil 4-11.99 ani plateste 16 eur/pers/zi

Supliment demipensiune adult 20 eur/pers /zi

Supliment demipensiune copil 15 eur/pers/zi

HOTEL ELEANA

Capacitate 

(Adult +Copil)

22.05-

06.06

26.09-

27.09

07.06-

19.06

20.06-

10.07

12.09-

25.09

11.07-

31.07

30.08-

11.09

01.08-

29.08

Tarif in euro de persoana / noapte cu

Mic dejun

DBL /TRIPLA SUPERIOR 2+1(0-12.99) 26 31 35 40 60

Mentiune:

Copil 0-1,99 ani Gratuit

Copil 2-12,99 ani plateste 7 eur/pers/zi
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CROATIA

CROATIA
BLUESUN AFRODITA 4* 

TUCEPI 

DUBROVNIK PALACE 5* 

DUBROVNIK / LAPAD

Localizare: in peninsula Lapad, la 4.5 km de centrul istoric al orasului Dubrovnik, pe malul

marii.

Facilitati camera dubla: pat matrimonial sau twin, baie proprie, aer conditionat, telefon,

Tv prin satelit, Wi-Fi, minibar (contra cost), seif (contra cost).

Facilitati hotel: receptie, restaurante, bar, centru Spa, piscina exterioara, piscina

exterioara pentru copii, sala de fitness, sala de conferinte, casa de schimb valutar, Wi-Fi.

Facilitati contra cost: piscina interioara, jacuzzi, sauna, masaj, proceduri spa, birou de

inchirieri masini.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE – MIC DEJUN  

Perioada 01.04-30.04 | 16.10-31.10 01.05-30.05| 16.09-15.10 04.06-24.06 | 10.09-15.09 01.06-10.09

Camera dubla superior

sea view ( 2 pers)
79 126 145 149

Camera dubla deluxe

sea view (2-3 pers)
100 170 206 211

Supliment demipensiune : 30 eur / persoana / zi

Early booking: 10 % reducere pentru rezervare pana la data de 31 mar 

ocalizare: Bluesun Afrodita Resort 4*, situat in Tucepi, la doar 10 m de plaja de pietricele,

Slatina, premiata cu Blue Flag, este un complex de vile luxoase amplasate in cadrul linistit

si intim al unei gradini mediteraneene minunate.

Facilitati camere: Camerele si apartamentele sunt echipate cu aer conditionat, telefon,

Internet, Wi-fi, TV satelit, minibar, baie, uscator de par, living cu canapea (doar in

apartamente), seif, baby cot (la cerere si contra cost la receptie, 10 euro/zi in perioada

28.05-23.09.16).

Facilitati hotel : Hotelul dispune de 2 restaurante (un restaurant tip bufet si un restaurant

a la carte), o pizzerie, o cofetarie, 4 baruri, 5 terenuri de tenis, fotbal, fotbal in sala cu

iarba artificiala, fotbal de plaja, volei de plaja, baschet, bowling, tenis de masa, piscina

exterioara, piscina pentru copii, jacuzzi, terasa amenajata sezlonguri, bar la piscina “Lido”,

2 sali de intalniri si conferinte (15 si 70 de locuri) dotate cu info point, bar, notebook,

proiector, flipchart, indicatoare cu laser, DVD/CD-player, LCD TV. Slatina Sports Center

este parte a Bluesun Group si poate organiza pentru oaspeti: team-building, intalniri

sportive, evenimente sportive, competitii etc.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE– MIC DEJUN  

Perioada 

24.04-07.05

02.10-22.10

08.05-28.05

25.09-01.10

29.05-18.06  

11.09-24.09
19.06-02.07 03.07-27.08

Camera dubla standard

landview
32 44 83 96 122

Camera dubla standard

sea view 

35 48 92 104 132

Supliment demipensiune : 12 eur / persoana / zi

Early booking: 10 % reducere pentru rezervare pana la data de 31 mar 
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CROATIA

CROATIA
ZELENA RESORT - ALBATROS 

PLAVA LAGUNA 4* - POREC 

BLUESUN NEPTUN 3*

TUCEPI

Localizare : Bluesun Hotel Neptun 3* este situat pe plaja, la 10 m de mare, printre pini si

plantatii de maslini, in Tucepi, de pe Riviera Makarska, intre Split si Dubrovnik.

Facilitati camere: Camerele sunt dispuse astfel: o cladire principala (100 camere si 6

apartamente) si cinci cladiri anexa (100 camere si 48 apartamente) echipate cu aer

conditionat, telefon, TV satelit, Wi-fi, minibar, baie cu dus, toaleta, uscator de par, balcon.

Baby cot la cerere (in perioadele 30.04-03.06, 17.09-21.10) si contra cost la receptie (10

euro/zi in perioadele 04.06-16.09).

Facilitati hotel: Hotelul dispune de 2 restaurante, pizzerie, cofetarie, 4 baruri. In cadrul

Slatina Sports Center oaspetii pot profita de urmatoarele facilitati: sala fitness, 5 terenuri

de tenis, fotbal, mini-fotbal, baschet, handbal, boccia, volei de plaja, fotbal de plaja, tenis

de masa. Hotelul dispune si de o piscina exterioara si Spa, piscina pentru copii.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE – ALL INCLUSIVE   

Perioada 

01.05-07.05
24.04-30.04 | 08.05-28.05

18.09-22.10

29.05-18.06

04.09-17.09

19.06-02.07

28.08-03.09
03.07-27.08

Camera dubla standard

54 61 95 113 149

Camera dubla standard

sea view 
58 68 101 121 158

Early booking: 10 % reducere pentru rezervare pana la data de 31 mar 

Localizare: situat la 100 m de plajă in cadrul complexului Zelena Laguna din Poreč și la 50

km de Aeroportul din Pula.

Facilități cameră dublă: pat matrimonial sau twin, baie proprie cu cadă sau duș, aer

condiționat, televizor, telefon, uscător de păr, internet WIFI, minibar (contra cost), seif

(contra cost)

Facilități hotel: receptie, mini market, piscină exterioara cu sectiune pentru copii, pool bar,

sală de fitness, teren de joacă pentru copii, restaurant, bar, internet WIFI, mini club,

Facilități contra cost: parcare, teren de tenis, tenis de masă, mini golf.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE – ALL INCLUSIVE   

Perioada 
04.09-17.09 20.05-18.06

28.08-03.09
19.06-09.07

14.08-27.08
10.07-13.08

Camera dubla standard

balcon
68 81 92 109 119

Camera dubla standard

sea view 
71 83 95 113 123
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CROATIA

CROATIA
SENTIDO WATERMAN KAKTUS 

RESORT 4*- SUPETAR 

HOTEL OSMINE 4*

SLANO, DUBROVNIK RIVIERA

Localizare: in statiunea Slano, la 10 minute de plaja.

Facilitati hotel: receptie 24h, restaurant, bar, piscina cu șezlonguri și umbrele de soare,

casa de schimb valutar, program de entertainment, SPA, Wi-Fi, loc de joaca pentru copii.

Facilitati contra cost: centru inchiriere masini, centru inchiriere biciclete, parcare, coafor,

frizerie, sauna, jacuzzi, masaj, baby sitting, spalatorie.

Facilitati camera dubla: pat matrimonial, baie proprie, uscător de păr, seif (contra cost),

mini bar (contra cost), aer conditionat, incalzire, TV, telefon, Wi-fi.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE – DEMIPENSIUNE +  

Perioada 01.04-08.05 | 26.09-30.10 09.05-29.05| 19.09-25.09 30.05-19.06 | 12.09-18.09 20.06-11.09

Camera dubla sea view 67 88 101 125

Supliment all inclusive : 10 eur / persoana / zi

Early booking: 10 % reducere pentru rezervare pana la data de 31 mar 

Localizare : Acest resort se află la doar 70 de m de plaja, într-o zonă centrală la Supetar.

Dotari camera : În camere există un aparat de aer condiționat. De la balconul sau de pe

terasa care se găsesc în majoritatea camerelor, clienții au vedere spre mare. Sunt

disponibile dormitoare separate. În plus, pentru cei mici sunt disponibile paturi pentru copii.

Facilitati hotel : Pe lângă piscinele interioare și exterioare există un spațiu de scăldat

amenajat pentru copii. Băuturile răcoritoare de la barul piscinei și relaxarea agreabilă în

cada cu hidromasaj îi vor aduce în cea mai bună dispoziție pe iubitorii de apă. Șezlongurile

de sub parasoluri invită la odihnă pe terasă însorită. Locul de cazare oferă un program de

sport în aer liber cu boccia, volei, minigolf și tir cu arcul și contra cost tenis. Datorită unor

sporturi ca scufundări subacvatice și aqua-fitness, resortul îi atrage și pe cei ce practică

sporturi acvatice. O sală de fitness și tenis de masă fac parte din oferta de activități

sportive și pentru timpul liber a complexului. La locul de cazare sunt propuse diverse oferte

de relaxare precum și o saună și o baie de aburi.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE – ALL INCLUSIVE   

Perioada 
01.05-07.05

02.10-15.10

01.04-30.04

16.10-30.10

08.05-28.05

28.08-01.10

29.05-02.07

21.08-27.08
03.07-20.08

Camera dubla standard 53 54 65 92 121

Camera dubla standard

sea view 
57 58 69 99 128

Early booking: 10 % reducere pentru rezervare pana la data de 31 mar 
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CROATIA

CROATIA
VALAMAR METEOR HOTEL 4* 

MAKARSKA 

VALAMAR PINIA HOTEL 3*

POREC 

Localizare: in Porec, la 100 metri de plaja.

Faciltiati camera dubla: pat matrimonial sau twin, baie proprie, uscator de par, aer

conditionat, TV prin satelit, Wi-Fi, telefon.

Facilitati hotel: receptie 24h, casa de schimb valutar, Wi-Fi, restaurant, piscina 

exterioara pentru adulti, piscina exterioara pentru copii, pool bar, sala de fitness, mini club, 

loc de joaca pentru copii.

Facilitati contra cost: parcare, spalatorie, tenis de masa, biliard, masaj, sauna, proceduri

spa.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE – DEMIPENSIUNE +   

Perioada 25.09-23.10
01.04-12.05

17.09-24.09

13.05-28.05

11.09-16.09

29.05-25.06

03.09-10.09
26.06-02.09

Camera dubla standard 33 44 66 85 111

Junior suite  46 62 93 120 155

Early booking: 15 % reducere pentru rezervare pana la data de 28 feb

Localizare: in statiunea Makarska, pe plaja.

Facilitati hotel: receptie 24h, restaurant, bar, piscina cu șezlonguri și umbrele de soare,

piscina interioara, Wi-Fi, sala de fitness.

Facilitati contra cost: parcare, sauna, masaj.

Facilitati camera dubla: pat twin, baie proprie, uscător de păr, seif (contra cost), mini bar

(contra cost), aer conditionat, incalzire, TV, telefon, Wi-fi.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE – MIC DEJUN   

Perioada 
01.04-07.05

09.10-31.10

08.05-21.05

25.09-08.10

22.05-11.06

18.09-24.09

12.06-09.07

28.08-17.09
26.06-02.09

Camera dubla standard

Land view 
35 49 65 82 103

Camera dubla standard

Sea view
44 62 83 104 132

Supliment demipensiune – 10 eur/ persoana/ zi

Early booking: 15 % reducere pentru rezervare pana la data de 31 mar 
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MUNTENEGRU 

MUNTENEGRU 
MEDITERAN SPA & AQUAPARK 4* 

BECICI 

IBEROSTAR BELLEVUE 4*

BUDVA 

Localizare: in Becici, pe plaja si la 2 km de Budva.

Facilitati camera dubla: pat matrimonial sau twin, baie proprie, aer conditionat,

uscator de par, seif (contra cost), TV prin satelit, Wi-Fi.

Facilitati hotel: receptie 24h, Wi-Fi, acces direct la plaja, 2 piscine, loc de joaca

pentru copii, piscina pentru copii, piscina interioara, sala de fitness, parcare,

activitati pentru copii, centru Spa.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE – ALL INCLUSIVE 

Perioada 01.04-06.05 | 04.10-26.10 07.05-03.06 | 20.09-03.10 04.06-15.07 | 23.08-19.09 16.07-22.08

Camera dubla standard 54 80 119 132

Camera dubla standard 

vedere mare 
66 97 141 157

Early booking: 10 % reducere pentru rezervare pana la data de 28 feb

Localizare: Hotelul Mediteran 4*este situat la 100 m de plaja privata cu nisip si pietris

fin,renovat.De-a lungul falezei pana in centrul orasului Budva sunt aproximativ 3 km,iar

centrul orasului Becici se afla la cateva minute de mers pe jos. Hotelul este un hotel de

vacanta modern si confortabil,cu o atmosfera eleganta.Aeroportul din Tivat se află la 23 km

de Hotelul Mediteran,iar Aeroportul din Dubrovnik este situat la 75 km.

Facilitati camere:Hotelul dispune de 230 de camere spatioase cu vedere la

mare/piscina/aqua park,balcon,minibar,seif, TV,PayTV,telefon,internet,uscator de par.

Facilitati:restaurantul "Cristal",pentru mesele principale bufet, restaurant a la

carte"Amfora",cafeneaua"Opera",bar, restaurant pizzeria"Azzurro",club de noapte,lobby

bar "Akvarius",coafor,magazin de suveniruri,lift,parcare,piscina cu sezlonguri,umbrele si

prosoape gratuit,piscina interioara,centru fitness,sezlonguri,umbrele si prosoape la plaja

gratuit.Centrul de congrese este multifuncţional şi are o suprafaţă de 2000 mp.Acesta

oferă 12 săli de conferinţe şi un amfiteatru cu o capacitate de până la 424 de persoane.

Copii-intrarea la Aqua park este chiar langa hotel,loc de joaca pe plaja.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE – MIC DEJUN  

Perioada 05.05-05.06 | 26.09-04.10 06.06-25.06 | 11.09-25.09 26.06-31.07 | 21.08-10.09 01.08-20.08

Camera dubla standard 42 57 80 91

Camera dubla standard 

vedere mare 
47 62 89 96
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MUNTENEGRU 

MUNTENEGRU 
IBEROSTAR SELECTION 

KUMBOR 4*- HERCEG NOVI

SLOVENSKA PLAZA 4*

BUDVA

Localizare: Hotelul Slovenska Plaza este un sat turistic in stil mediteranean si se afla

situat la 50m de plaja, la 10 minute de centrul vechi, in centrul orasului Budva. Se afla la

18km de aeroportul din Tivat, 500m de statia de autobuz si 45km de gara din Bar.

Facilitati camere: Hotelul dispune de 1069 camere dintre care 865 camere si 204 suite.

Camerele ofera baie cu dus, uscator de par, frigider, cablu tv, aer conditionat, telefon.

Facilitati hotel: Hotelul ofera parcare interioara si exterioara (contra-cost), seif la receptie,

acces gratuit wi-fi in locurile publice, salon de frumusete, 2 restaurante, 3 baruri, 2 piscine

exterioare dintre care una pentru copii, tobogane pentru copii, program de animatie, 11

terenuri de tenis si terenuri de mini-golf aflate in apropierea hotelului.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE – MIC DEJUN  

Perioada 01.04-31.05 | 01.10-31.10 01.06-01.06 | 29.09-30.09 02.06-08.07 | 31.08-28.09 09.07-30.08

Camera dubla standard 45 46 60 79

Apartament 46 47 62 81

Supliment demipensiune : 5 eur / persoana / zi ; all inclusive – 17 eur/ persoana/zi

Early booking: 10 % reducere pentru rezervare pana la data de 31 mar 

Localizare: in Kumbor, pe plaja.

Facilitati camera dubla: pat matrimonial sau twin, baie proprie, minibar (contra cost), Wi-

Fi, seif TV, aer conditionat.

Facilitati hotel: receptie 24h, lobby, bar, lift, aer conditionat, Wi-Fi, piscina exterioara cu

sectiune pentru copii, restaurant, fitness, centru Spa, loc de joaca pentru copii.

Facilitati contra cost: sezlonguri si umbrele, seif, parcare, spalatorie, calcatorie, biliard,

tenis, sauna, hamam, masaj, proceduri spa.

Tarif in EUR / PERSOANA / NOAPTE – MIC DEJUN  

Perioada 01.04-14.05 | 04.10-31.10 15.05-03.06 | 20.09-03.10 04.06-24.06 | 23.08-19.09 25.06-22.08

Camera dubla standard

land view 
46 58 81 103

Camera dubla standard

sea view 
51 65 92 115

Supliment demipensiune : 12 eur / persoana / zi ; all inclusive – 62 eur/ persoana/zi

Early booking: 10 % reducere pentru rezervare pana la data de 31 mar 
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TURCIA

BODRUM

TURCIA

BODRUM

SALMAKIS BEACH 

RESORT & SPA 5* 

HOTEL BODRUM HOLIDAY 

RESORT 5*

55

Amplasare: situat la 40 km de aeroport si la 4 km de centrul Bodrum-ului, in statiunea Içmeler, pe malul marii.

Facilitati hotel: Hotelul dispune de centru spa, hamam (baie turceasca), hamam VIP , saună, saună VIP, fitnes, centrul de

frumusete, doctor, shopping center, sporturi nautice, canoe, windsurfing, centru de scufundări, sezlong, parasolar, saltea

pentru sezlonguri, prosoape, animatie de zi, animatie de noapte, mini club (04-12), baby-sitter, biliard, darts, mini golf, tir cu

arcul, tenis de masă, curte de tenis, teren de tenis iluminat, racheta de tenis, mini fotbal, mini fotbal de iluminat, baschet, volei

pe plajă, sală de jocuri, sală de jocuri (carti de joc, table), Aqua Park , restaurant a la carte, muzică live, spălătorie,

curățătorie chimică, rent a car, telefon, seif (in camera), TV, internet cafe, narghilea, wireless(lobby).

Facilitati camere: Hotelul este alcatuit dintr-o cladire principala (Hotel) cu 6 nivele, o cladire (Anexa) cu un nivel si 9 cabane

(Club) cu 3 nivele (80 % din camere au vedere la mare):Hotelul dispune de 151 camere standard (35 mp), 85 camere family cu

2 camere (dormitor cu usa, living cu canapea, 46 mp) si 35 camere grand family cu 3 camere (2 dormitoare cu usa, living, 80

mp).Cladirea anexa este formata din 13 camere standard (25 mp) si 9 camere anexe de familie (living, dormitor cu usa, 35

mp).Cladirea Club este alcatuita din 45 camere standard (25 mp), 64 camere de familie cu 2 camere (living, dormitor cu usa,

40.5 mp) si 39 camere grand family cu 2 camere (living, dormitor cu usa, 56.5 mp).

BODRUM 

HOLIDAY RESORT
Capacitate 06.05 - 02.06

03.06 - 16.06

16.09 - 29.09

17.06 - 30.06

26.08 - 15.09
01.07 - 25.08 30.09 - 31.10

Tarif in euro pe camera /

noapte cu AI

DBL STANDARD 2+1(0-11.99) 94 110 155 205 71

DBL CLUB 2 98 115 160 210 75

Early Booking:

20 % pana la 28.02

15 % pana la 31.03 

Amplasare: Hotelul Salmakis Resort And Spa se afla la 1,5 km de centrul orasului

Bodrum, 1 km de Gumbet, 35 km de aeroportul din Bodrum si are o suprafata de 22. 000

mp.

Facilitati hotel:baie turceasca, sauna, jacuzzi, volei pe plaja, teren de tenis cu suprafata

din, beton (ziua), inchirierea echipamentului de tenis (garantie), tenis de

masa, darts, internet WiFi (in lobby).

Contra cost: masaj, baie cu aburi, sala de fitness, aerobic, lectii de

tenis, biliard, diving, lectii de diving.

Facilitati camere: balcon, aer conditionat, TV satelit, uscator de par, seif, minibar (o sticla

de apa este gratuita in fiecare zi), telefon, baie cu cada, zona de relazare, wi - fi.

SALMAKIS

BEACH RESORT & SPA
Capacitate

13.05-

31.05

27.09-

08.10

01.06-

24.06

25.06-

19.07

20.07-

25.08

26.08-

26.09

08.10-

31.10

Tarif in euro pe camera / noapte cu AI

DBL STANDARD LAND VIEW 2+1(0-12.99) 126 170 218 240 180 100

DBL STANDARD SEA VIEW 2+1(0-12.99) 130 174 223 244 184 104

Early Booking:

15 % pana la 28.02

10% pana la 30.04



TURCIA

DIDIM

TURCIA

DIDIM
HOTEL DIDIM BEACH RESORT5*

HOTEL AQUASIS DELUXE 

RESORT & SPA 5*

56

Amplasare: Aquasis De Luxe Resort & Spa este situat la 3 km de orașul Didim, la 80 m de

plaja. Este notabil pentru apropierea sa de toate locurile istorice și culturale. Templul lui

Apollo, orașul antic Efes, Priene, Milet, Heraclit sunt la 2 km distanță.

Facilitati hotel: Resortul are plaja privata cu nisip si ponton. Resortul dispune de: o piscina

principala de 4500 mp, piscina " Lake" de 5000 mp, piscina pentru copii cu tobogane de

600 mp, Crash & Eddie piscina pentru copii de 300 mp, Aquapark cu 9 tobogane si o

piscina interioara de 300 mp. Neverland Mini-club este un centru de activitate si

entertainment pentru copii care se intinde pe o suprafata de 2000 mp si cuprinde: Crash &

Eddie aquapark ( tematic- Ice Age), piscina pentru copii si un spatiu interior de 250 mp.

Spa & Wellness pune la dispozitie: baie turceasca, sauna, baie cu aburi, terapie cu pietre

vulcanice, masaj, centru fitness, tratamente pentru piele, programe detox, programe anti-

imbatranire.

Facilitati camere: balcon, aer conditionat, telefon, LCD TV, satelit, seif, minibar, produse

de igiena personala, uscator de par.

AQUASIS

DELUXE RESORT & SPA

Capacitate 

(Adult +Copil)

16.05-

31.05

01.06-

30.06

01.09-

14.09

01.07-

31.08

15.09-

15.10

06.10-

31.10

Tarif in euro pe camera / noapte cu UAI

Sejur min. 3 nopti

DBL PROMO 2+1(0-13.99) 135 195 250 142 105

DBL DELUXE LAND VIEW 2+1(0-13.99) 140 200 255 147 110

Early Booking : 

15 % pana la 28.02

10 % pana la 30.04

Amplasare Hotel Didim Beach Resort si Hotel Didim Beach Resort Aqua Elegance

Thalasso fac parte din acelasi resort bucurandu-se de aceleasi facilitati fiind 2 cladiri

situate una in spatele celelilalte situate pe una dintre cele mai frumoase statiuni din

regiunea Marii Egee din Turcia numit ALTINKUM, care are o apa turcoaz clara si plaja cu

nisip. Hotelul este pe plaja in Altınkum. Altınkum este 750km distanta de oras central, 90km

distanta de Aeroportul Bodrum si 145km distanta de Aeroportul Izmir.

Facilitati hotel: Hotelul dispune de restaurant, cafenea, barul delfinilor, snack bar,

discoteca, piscina, copii piscina, o piscina cu tobogane, club de plaja si un club de spa &

wellness (baie turceasca, sauna, masaj si jacuzzi).

Facilitati camere: Exista un total de 385 camerele hotelului care are propria plaja. 100 de

camere au vedere la mare, 155 camere au vedere la parc.Unele camere includ un pat

matrimonial, iar altele au paturi twin. Toate camerele au baie (cu dus sau cada) WC,

uscator de par, sistem de aer conditionat split, minibar, seif, TV prin satelit, telefon, o

canapea berjer, si un balcon sau terasa.

DIDIM BEACH RESORT

Capacitate 

(Adult +Copil)

01.05-

31.05

01.06-

10.07

21.08-

20.09

11.07-

20.08

21.09-

31.10

Tarif in euro pe camera / noapte cu AI

Sejur min. 1 nopate

DBL STANDARD LAND VIEW 2+1(0-12.99) 89 155 205 89

DBL STANDARD SIDE SEA VIEW 2+1(0-12.99) 92 160 210 92

Early Booking : 

25 % pana la 03.03.

20 % pana la 03.04



TURCIA

DIDIM

TURCIA

TRUGUTREIS

HOTEL LA BLANCHE 

RESORT & SPA 5*

HOTEL GARDEN OF SUN HOTEL5*

57

Amplasare: Hotelul este situat la 160 km de aeroportul Izmir, la 100 km de aeroportul din

Bodrum, la 250 metri de plaja.

Facilitati hotel: Hotelul are restaurant principal, 3 restaurante a la carte (turcesc,

pescaresc, italian, cu rezervare, în timpul sejurului o vizita la un restaurant - gratuit), 5

baruri,club de noapte, 2 piscine în aer liber, bazin acoperit, 2 tobogane de apa, doctor (la

cerere, contra cost), centru Spa, frizerie (contra cost),spalatorie (contra cost), curatatorie

(contra cost), magazine, 4 sali de conferinte (100-600 persoane), piscina pentru copii, loc

de joaca, mini club (4-12 ani), babbysitter (contra cost). Hotelul este situat la 250 m de

plaja publica cu nisip, nu are plaja privata. Bar pe plaja: contra cost. La piscina: umbrele,

sezlonguri, saltele, prosoape-gratuit.

Facilitati camere: baie sau dus, uscator de par, aer conditionat individual, TV satelit,

telefon, mini-bar (contra cost), seif (contra cost), balcon pardoseala - parchet serviciu de

curatenie - zilnic schimbarea lenjeriei - de 2 ori pe saptamâna, acces la Internet Wi-Fi

(contra cost), Room Service ( non-stop, contra cost ).

GARDEN OF SUN HOTEL Capacitate 

24.05-

27.06

17.09-

07.10

28.06-

19.07

21.08-

16.09

20.07-

20.08

08.10-

31.10

Tarif in euro pe camera / noapte cu UAI

Sejur min 1 noapte

DBL STANDARD LAND VIEW 2+1(0-12.99) 98 117 144 75

DBL STANDARD SEA VIEW 2+1(0-12.99) 102 121 150 80

Early Booking: 

25 %pana la 03.04

20% pana la 03.05

Amplasare: Hotelul La Blanche se afla pe plaja, la 1 km de Trugutreis, 18 km de Bodrum

si 50 km de aeroportul din Bodrum si este construit pe o suprafata de 22.000 mp.

Facilitati hotel: sauna, baie turceasca, camera cu aburi, miniclub (4 - 12 ani) cu piscina

privata, loc de joaca, mini disco si spectacole pentru copii, discoteca.Cu plata: masaj,

peeling, aroma therapy, centru de infrumusetare, SPA, tratamente cu ciocolata calda, cura

cu sare de mare, baby sitter, spalatorie, magazine.

Facilitati camere Toate camerele sunt dotate cu aer conditionat centralizat, seif

electronic, TV, minibar, baie cu cada, telefon in baie, uscator de par, zona de relaxare si

balcon.

LA BLANCHE RESORT Capacitate 
17.05-

31.05

01.06-

23.06

27.06-

07.07

08.07-

31.07

01.08-

31.08

01.09-

16.09

17.09-

07.10

Tarif in euro pe camera / noapte cu UAI

Sejur min 1 noapte

DBL STANDARD LAND VIEW 2+1(0-12.99) 130 172 200 230 245 186 140

DBL STANDARD SEA VIEW 2+1(0-12.99) 140 182 210 240 257 195 149

Early Booking: 

12 % pana la 28.02

7 % pana la 30.04



TURCIA

FETHIYE

TURCIA

FETHIYE
HOTEL CLUB TUANA FETHIYE 5*

HOTEL CLUB HOTEL LETOONIA 5*

58

Amplasare: este situat la 57 km de aeroportul Dalaman, la 4 km de orasul Fethiye, pe

malul marii, in peninsula (transportul cu barca - Fethiye - contra cost). Construit in anul

1989, cu o suprafata totala de 165.000 m2.

Facilitati hotel: Hotelul ofera urmatoarele facilitati: 3 restaurante principale , meniu

dietetic , meniu vegetarian , 3 restaurante a la carte (turcesc, pescaresc, sushi – cu

rezervare, contra cost) , 10 baruri , 3 piscine exterioare , piscina interioara , 3 tobogane

(coborare in mare) , medic la solicitare , centru SPA , coafor, lant de magazine ,

spalatorie, curatatorie chimica, sala de conferinte (300 pers.)

Facilitati camere: Camerele dispun de dus , foehn , aer conditionat centralizat sau

individual , televizor , telefon , ceainic electric (set de ceai si cafea) , minibar (bauturi

racoritoare in ziua sosirii – gratuit) , seif (gratuit) , pardoseala –gresie , balcon (Hotel) ,

balcon frantuzesc (Club) , curatenie in camera – zilnic , schimbarea lenjeriei – de 3

ori/saptamana.

CLUB HOTEL LETOONIA Capacitate 
16.05–

31.05

01.06-

19.06

20.06-

10.07

11.07-

24.07

22.08-

08.09

25.07-

21.08

09.09-

05.10

Tarif in euro pe camera / noapte cu UAI

Sejur minim 7 nopti

DBL PROMO 2+1(0-11.99) 165 205 220 240 270 170

DBL BUNGALOW 2+1(0-11.99) 175 215 230 250 280 180

Early Booking:

15 % pana la 31.03

10% pana la 09.04

Amplasare: este situat la 42 km de aeroportul orasului Dalaman, la 17 km de orasul

Fethiye, la 2 km de statiunea Yanyklar, pe malul marii. Hotelul este construit in anul 1993,

cu o suprafata totala de 120.000 m2, iar ultima renovare a fost in 2008.

Facilitati hotel: piscina și terasă lângă plajă, două bazine mai mici, și piscine pentru copii,

terenuri de tenis, mini golf, o sală de gimnastică, o baie turcească, o saună, baschet, volei,

tenis de masă, tir cu arcul, windsurfing (licență necesara), canoe, pedaloes și aerobic

sport. Pentru oaspeții mai tineri, hotelul oferă cluburi pentru copii de 4-7 , 8-12 și 13-16 ani.

Un centru spa cu tratamente de masaj și de înfrumusețare (se aplică taxe locale), un

centru de sport de apă la plajă (300 de metri, contra cost). Complexul are mai multe

restaurante, inclusiv restaurantul Anatolia Zeugma, un restaurant italian și un restaurant de

pește și mai multe baruri, inclusiv barul Majestate, barul de la piscină, un lobby bar, un bar

discotecă, o discotecă în aer liber și un amfiteatru unde au loc spectacole.

Facilitati camere: Camerele luminoase de la Club Tuana au aer condiționat, minibar și TV

LCD. Acestea sunt prevăzute cu balcon privat cu zonă de relaxare.

CLUB TUANA FETHIYE Capacitate 

Tarif in euro pe camera / noapte cu AI

Sejur minim 7 nopti

11.05-

31.05

23.09-

12.10

01.06-

28.06

09.09-

29.09

29.06-

14.07

24.08-

08.09

15.07-

23.08

13.10-

31.10

DBL PROMO 2+1(0-11.99) 103 130 175 215 80



TURCIA

FETHIYE

TURCIA

FETHIYE
HOTEL JIVA BEACH RESORT 5 *

HOTEL GOLDEN LIFE 

HEIGHTS HOTEL 4 *

59

Amplasare: Este situat pe un deal cu vedere spre plaja Oludeniz, acest hotel oferă suite

cu vederi extraordinare spre munte şi cu interioare moderne. Satul Hisaronu - unde se

gasesc o multitudine de magazine, baruri si restaurante - se afla la 15 minute de mers pe

jos, iar Oludeniz este la 12 minute cu masina. Exista de asemenea transfer gratuit pana la

plaja din faimoasa laguna Oludeniz.

Facilitati hotel: Hotelul oferă o varietate de facilităţi pentru toţi oaspeţii, inclusiv o piscină

cu bar, precum şi un restaurant. Există, de asemenea, un autobuz de transfer care vă

duce la plajă. Activităţi: centru Fitness, tenis, spa şi wellness, centrul de tenis, masaj,

bibliotecă, drumeţii, hamam, călărie, piscină în aer liber. Servicii: room service, spălătorie,

mic dejun în cameră, schimb valutar, inchirieri biciclete, inchirieri auto, serviciu de transfer

(contra cost), wifi, parcare.

Facilitati camere:Camerele elegante decorate in alb si negru au zona de relaxare cu o

canapea, chicineta echipata cu facilitati pentru prepararea ceaiului si cafelei si frigider, baie

cu halate si papuci. Camerele sunt dotate cu facilităţi moderne, inclusiv televizoare LCD,

telefon, masina de gheata, seif.

CLUB GOLDEN LIFE HEIGHTS HOTEL

ADULTS ONLY
Capacitate 

25.04-

04.06

01.10-

31.10

05.06-

30.06

01.07-

20.07

15.09-

30.09

21.07-

06.08

27.08-

14.09

Tarif in euro pe camera / noapte cu AI

Sejur minim 3 nopti
(Adult)

DBL DELUXE PROMO 2 57 80 108 130 110

Early Booking:

15% pana la 28.02

10 % pana la 30.04

Amplasare: este direct pe Plaja Calis, Fethiye și este situat pe malul unei
lagune minunate cu apa albastra cristalina Marea Mediterană și cadru natural.

Facilitati hotel: Hotelul are restaurant principal, bar la piscina, bar, snack bar,

SPA bar, pauza de cafea la patiseria bubon, inghetata, night snack, seif,

magazine, room service, inchirieri auto, serviciu de transfer, receptie 24 ore,

schimb valutar, sala fitness, centru Spa, biliard, inchirieri biciclete, club de
noapte, sala de conferinte.

Facilitati camere: Standard rooms (camere standard, max. 3 pers.) dispun de:

TV-satelit, telefon, aer conditional centralizat, seif, dus, uscator de par, telefon

in baie, minibar (1 sticla cu apa plata 1.5 L, 2 cutii cu apa minerala doar in

prima zi de cazare ),internet wireless ( gratuit ), room service 24 ore, unele
balcoane au vedere la mare, parchet.

JIVA BEACH RESORT Capacitate 

Tarif in euro pe camera / noapte cu AI PLUS

Sejur minim 7 nopti

(Adult 

+Copil)

17.04-

12.05

13.05-

04.06

05.06-

02.07

03.07-

27.08

28.08-

24.09

25.09-

15.10

DBL STANDARD LAND VIEW 2+1(0-5.99)
119 150 188 215 177 138

DBL STANDARD LAND VIEW 2+1(6-11.99)
140 185 235 270 220 150

Early Booking:

15% pana la 28.02

10 % pana la 31.03



TURCIA

KUSADASI

TURCIA

KUSADASI

HOTEL BATIHAN BEACH 

RESORT & SPA 4*

HOTEL AQUA FANTASY 

AQUAPARK 5*

60

Amplasare: Hotelul Aqua Fantasy Resort este situat la 80 km de aeroportul orasului Izmir,

la 140 km de aeroportul orasului Bodrum, la 10 km de Kusadasi, la 8 km de localitatea

Selcuk.

Facilitati hotel: Hotelul dispune de urmatoarele facilitati: 5 restaurante a la carte (turcesc,

chinezesc, italian, pescaresc, doar unul din cele 4 este gratuit pe sejur; steak-house -

contra cost), 13 baruri, 4 piscine exterioare, 2 piscine interioare, aqua park cu

26 tobogane de apa, parcare, rent-a-car, magazine, cinema, schimb valutar.

Plaja – private cu nisip.

Facilitati camere: 130 camere duble (29 mp); 322 camere family (35 mp); 8 family suite

(49 mp) ; 36 camere de lux (32 mp); 4 grand suite (47 mp); 4 suite pentru luna de miere

(72 mp); 2 king suite (79 mp). Camerele Economy (25 m²) - 1 pat dublu si 1 pat single,

gresie, aer conditionat individual, balcon,TV satelit, minibar (cu plata), uscator de par, seif

(cu plata), telefon direct si internet wirelless (cu plata). Au vedere la piscina sau

gradina. Camerele standard (29 m²) - 1 pat dublu, un pat single, balcon, mocheta, aer

conditionat central, TV satelit, minibar (cu plata), uscator de par, seif (cu plata), telefon

direct si internet wireless (cu plata). Au vedere la piscina, gradina sau vedere la mare.

Aqua Fantasy AquaPark Capacitate 

15.05-

28.05

18.09-

01.10

29.05-

11.06

04.09-

17.09

12.06-

18.06

28.08-

03.09

19.06-

25.06

21.08-

27.08

26.06-

20.08

02.10-

31.10

Tarif in euro pe camera / noapte cu AI

Sejur minim 7 nopti
(Adult+copil)

DBL STANDARD 2+1(0-12.99)
150 180 220 240 280 117

DBL ECONOMY 2+1(0-12.99) 145 175 215 235 275 110

Early Booking:

10 % pana la 28.02

5% pana la 31.03

Amplasare: se afla pe coasta Marii Egee. Acesta se afla la 7 km de contrul orasului

Kusadasi si la 75 km de Aeroportul International din Izmir si 150 km de Aeroportul din

Bodrum.

Facilitati hotel: hotelul dispune de un restaurant pricipal, 2 restaurante a la carte, snack

bar, lobby bar, bar pe plaja, piscina pentru copii, piscina exterioara cu topogane, centru

spa, piscina interioara, umbrele, sezlonguri, WiFi, room service, lift, sala de conferinta,

parcare, sala de fitness, aer conditionat, zona de plaja privata, salon de frumusete, club de

noapte, spectacole de divertisment, teren de tenis, baschet, volei, sala de jocuri, facilitati

pentru persoane cu dezabilitati, servicii de spalatorie;seif.

Facilitati camere:hotelul este format din doua cladiri si dispune de 338 camere dotate

cu aer conditionat, TV LCD, minibar, seif, telefon, baie cu cada/ dus, uscator de par,

articole de toaleta, balcon, WiFi

BATIHAN

BEACH RESORT & SPA
Capacitate 

Tarif in euro pe camera / noapte cu AI

Sejur minim 3 nopti
(Adult+copil)

21.05-

03.06

01.10-

07.10

04.06-

17.06

18.06-

09.07

27.08-

14.09

10.07-

26.08

15.09-

30.09

08.10-

24.10

DBL STANDARD LV 2+1(0-12.99) 94 119 144 177 105 75

DBL STANDARD SV 2+1(0-12.99) 101 124 151 181 110 80

Early Booking:

20 % pana la 28.02

15% pana la 31.03 

10% pana la 30.04



TURCIA

KUSADASI

TURCIA

KUSADASI

HOTEL LABRANDA EPHESUS 

PRINCESS HOTEL 4*

HOTEL EPHESIA HOLIDAY 

BEACH CLUB 4*

61

Amplasare: este situat la 79 km de aeroportul orasului Izmir, la 8 km de centrul orasului

Kusadasi, pe malul marii, la 18 km de orasul antic Efes. Pâna la aeroportul orasului Bodrum

sunt 110 km. Hotel Ephesia Holiday Beach Club este un hotel clasic, cu o plaja-platforma si

o portiune de nisip. Hotelul dispune de o piscina unica în statiune, cu apa termala (pentru

tratarea reumatismului).

Facilitati hotel: Hotelul dispune de restaurant principal, restaurant a la carte (bucatarie

internationala, o data în timpul sejurului gratuit, cu rezervare), 4 baruri, piscina exterioara,

cabinet medical (la cerere), coafor, spalatorie, o sala de conferinte (120 pers.), schimb

valutar, rent-a-car, parcare.

Facilitati camere: camerele sunt dotate cu urmatoarele: dus, aer conditionat individual,

televizo, telefon, seif (la receptie, contra cost), mini-bar (aprovizionare contra cost),

pardoseala - gresie, în camera se face curatenie zilnic, lenjeria de pat este schimbata de 3

ori pe saptamâna, prosoapele sunt schimbate de 3 ori pe saptamâna

EPHESIA

HOLIDAY BEACH CLUB
Capacitate 

Tarif in euro pe camera / noapte cu AI

Sejur minim 4 nopti
(Adult +Copil)

21.05-

03.06

24.09-

07.10

04.06-

17.06

18.06-

01.07

10.09

-

23.09

02.07-

15.07

27.08-

09.09

16.07-

26.08

08.10-

31.10

DBL SUPERIOR LV 2+1(0-12.99) 115 145 165 190 235 95

DBL SUPERIOR SV 2+1(0-12.99) 120 150 170 195 240 100

Early Booking:

15% pana la 31.03

Amplasare: Hotelul Ephesus Princess Kusadasi este situat la 75 km de aeroportul orasului

Izmir, 8 km de centrul orasului Kusadasi si la 20 km de cetatea antica Efes, pe malul marii.

Acest complex este o alegere excelentă si un standard ridicat de cazare și de

serviciii.Hotelul are propriile grădini atractive, pe un deal cu vedere la mare.

Facilitati hotel: Hotelul Ephesus Princess 5* ofera oaspetilor sai 2 restaurante principale,

6 restaurante la carte (turcesc, mediteranean, international, asiatic, italian si pescaresc - cu

rezervare, o masa gratuita în timpul unei saptamani de cazare; copiilor de pana la 12 ani

nu le este permis accesul), 6 baruri, 2 piscine exterioare, piscina interioara (in lunile iulie -

august nu functioneaza), sala-TV, cabinet medical, coafor, spalatorie, curatatorie chimica,

casa de schimb valutar, rent-a-car, parcare si sala de conferinte (200 persoane). În

apropiere este situat aqua-parkul Aquafantasy, iar al doilea Adaland doar la câteva minute

de mers cu masina spre centrul orasului Kusadasi

Facilitati camere: Hotelul este alcatuit dintr-un corp de 8 etaje, Main Building (toate

camerele cu vedere partiala la mare), si 21 cottage-uri de 2 si 3 etaje bungalow (70% din

camere cu vedere la mare).

LABRANDA

EPHESUS PRINCESS
Capacitate 

Tarif in euro pe camera / noapte cu AI

Sejur minim 1 noapte
(Adult +Copil)

23.05-

15.06

16.09-

30.09

16.06-

10.07

26.08-

15.09

11.07-

25.08

01.10-

17.10

18.10-

31.10

DBL

STANDARD BUNGALOW
2+1(0-11.99) 126 155 195 94 85

DBL FAMILY BUNGALOW 2+1(0-11.99) 185 230 290 140 125



TURCIA

MARMARIS

TURCIA

MARMARIS
HOTEL GOLDEN ROCK BEACH 5* 

HOTEL CLUB GREEN NATURE 

RESORT 5* 

62

Amplasare: este situat la 95 km de aeroportul orasului Dalaman, la 3 km de centrul

orasului Marmaris, pe linia a doua, la 550 m de plaja publica.Hotelul este format din doua

cladiri: Cladirea Club ce a fost construita in anul 1996 si cladirea Resort din anul 2007.

Suprafata totala este de 35 000 mp. Ultima renovare a avut loc in anul 2015.

Facilitati hotel: Hotelul dispune de room service, seif, telefon, fax, spalatorie, masaj,

centru spa, magazine, un restaurant principal, un restaurant a la Carte (bucătărie

turcească), baruri, curatatorie, spălătorie, piscine în aer liber, piscine pentru copii, piscina

interioara, wireless la lobby, mini club (între 4-12 ani), teatru, tobogane cu apă (4 slide-uri

diferite). Relaxare (gratuit): sauna, baie turceasca, sala de fitness, aerobic, aqua-aerobic,

baschet, teren de tenis, tenis de masa, darts , program de animatie, internet wirless (in

lobby). Contra cost: masaj, jacuzzi, biliard, internet - cafe, sporturi acvatice (pe plaja

publica).

Facilitati camere:Toate camerele sunt dotate cu baie cu cada (cladirea Resort), baie cu

dus (cladirea Club), uscator de par, aer conditionat, TV prin satelit, telefon, minibar, seif

(contra cost) si room service (contra cost).

CLUB GREEN NATURE RESORT Capacitate 
09.05-

22.05

23.05-

05.06

19.09-

09.10

06.06-

19.06

20.06-

10.07

11.07-

24.07

25.07-

28.08

29.08-

18.09

Tarif in euro pe camera / noapte cu AI

DBL CLUB 2+1(0-11.99) 71 80 87 110 133 142 105

DBL MAIN BUILDING 2+1(0-11.99) 80 89 93 120 143 150 115

Early Booking:

12 % pana la 31.03

Amplasare: Hotelul este situat la 150 km de aeroportul Milas din Bodrum, 90 km de

aeroportul Dalaman, 3 km de centrul statiunii Marmaris si 5 km de Icmeler.

Facilitati hotel: Hotelul este situat pe plaja privata cu nisip si pietricele. Prosoape de plaja

se primesc pe baza unui card. Perderea cardului inseamna plata a 10 euro, sezlonguri,

saltele si umbrelute gratis. ara plata: baie turceasca, sauna, centrul fitness internet wirless

(lobby), centrul SPA, biliard, masaj, coafor, inchiriere de masini, spalatorie, doctor,

minimarket, sporturi nautice, sala de conferinta si echipamentul aferent (retroproiector,

microfon, DVD-VCD, sonorizare), telefon, seif la receptie (2 euro/ zi). Pierderea cardului

pentru seif se plateste 10 euro), baby sitting, internet cafe, fotografii, room service (11:00-

07:00), jacuzzi.

Facilitati camere: baie cu dus si WC, telefon direct, aer conditionat si incalzire individuale,

TV plasma, uscator de par, minibar (doar la sosire apa plata si apa minerala), pardoseala

cu parchet laminat, seif (contra cost), balcon cu vedere laterala la mare, key card,

optimizator de energie.

GOLDEN ROCK BEACH Capacitate 

01.05-

19.05

20.05-

15.06

19.09-

15.10

16.06-

12.07

19.08-

14.09

13.07-

18.08

06.10-

31.10

Tarif in euro pe camera / noapte cu AI

DBL STANDARD 2+1(0-6.99) 92 119 155 180 92

DBL STANDARD 2+1(7-12.99) 115 145 190 225 115

Early Booking:

10 % pana la 31.03



EUROWEEKEND



Atena este capitala Greciei. Atena a cunoscut o evoluţie glorioasă, mai ales în Grecia Antică, fiind locuită de oameni încă din Epoca Bronzului şi

guvernată până în jurul anului 1000 î.C. de regi ionieni.Oraşul îşi ia denumirea de la zeiţa Atena, care simbolizează în mitologia greacă

înţelepciunea. Legenda spune că zeii Atena şi Ares au descoperit oraşul şi se certau pentru a pune stăpânire pe el. Ares a oferit locuitorilor un cal

pentru război, iar Atena a îmblânzit calul şi a dăruit măslinul. Aici au funcționat Academia lui Platon, Liceumul lui Aristotel și multe alte instituții de

artă și cultură ale lumii antice. Atena ajungând să fie considerată de mulți istorici ca fiind leagănul civilizației Apusene și locul de naștere al

democrației. Deci dacă vreți să vă petreceți vacanța ori concediul în Grecia, luați în considerare Atena, orașul unde istoria și cultura se

întrepătrund la fiecare pas.

ATENA

Hotel Categorie Euroweekend

LOC IN DBL SGL

AIROTEL PARTHENON 4* 110 232

BEST WESTERN PLUS EMBASSY HOTEL 4* 133 236

ATHENAEUM GRAND 4* 163 326

BEST WESTERN AMAZON HOTEL 3* 142 266

ACROPOLIS HILL 3* 140 258

TARIFELE INCLUD: 3 nopti cazare cu mic dejun (obligatoriu weekend); 

TARIFELE NU INCLUD: Asigurarea medicala ; Transport cursa directa si taxele de aeroport

***Bilet Avion cursa directa Tarom de la 115 eur/persoana/taxe de aeroport incluse 

ATENA

OFERTA EUROWEEKEND :

Oferta de cazare care se prezinta clientului va fi cea mai buna varianta disponibila la momentul transmiterii ofertei, selectia hotelurilor fiind

nelimitata;

Tarifele sunt minime si se aplica unui numar limitat de locuri;

Pentru a putea beneficia de aceste tarife este necesar ca rezervarea de locuri pe zborurile companiilor aeriene sa se faca cat mai din timp -functie

de disponibilitatile din sistemul de rezervari;

Tarifele trebuie sa respecte conditii speciale impuse de catre companiile aeriene;

Contravaloarea excursiilor pot fi achitate in Euro sau in Lei la cursul BNR

In perioadele de manifestari importante cum ar fi targuri, expozitii, congrese, evenimente etc, tarifele pot suferi modificari.
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BUDAPESTA

Budapesta, capitala Ungariei este un oras al contrastelor. Impartit in doua (Buda si Pesta) de Dunare, care de altfel ii confera un farmec aparte,

Astazi, capitala Ungariei prezinta mai multe atractii ce o fac spectaculoasa, interesanta pentru vacante de neuitat. Romanticul cartier Castel

ofera, de pe Bastionul Pescarilor, o priveliste asupra orasului ce-ii taie rasuflarea. Opus Bastionului se afla Biserica Matthias, numita astfel dupa

regele Ungariei si Palatul Regal, care adaposteste Galeria Nationala a Ungariei, Muzeul de Arta Contemporana, Libraria Nationala Szechenyi si

Muzeul de Istorie. În Pesta veti gasi o multitudine de magazine la care puteti ajunge cu usurinta traversand strada Vaci.

BUDAPESTA

Hotel Categorie Euroweekend

LOC IN DBL SGL

MERCURE CITY CENTER HOTEL 4* 186 278

MERCURE BUDAPEST CASTLE HILL 4* 149 269

IBIS STYLES CITY 3* 89 159

IBIS BUDAPEST CASTLE HILL 3* 90 169

IBIS BUDAPEST CITY 3* 75 159

TARIFELE INCLUD: 3 nopti cazare cu mic dejun (obligatoriu weekend); 

TARIFELE NU INCLUD: Asigurarea medicala si storno; Transport cursa directa si taxele de aeroport

***Bilet Avion cursa directa Tarom de la 135  eur/persoana/taxe de aeroport incluse 

OFERTA EUROWEEKEND :

Oferta de cazare care se prezinta clientului va fi cea mai buna varianta disponibila la momentul transmiterii ofertei, selectia hotelurilor fiind

nelimitata;

Tarifele sunt minime si se aplica unui numar limitat de locuri;

Pentru a putea beneficia de aceste tarife este necesar ca rezervarea de locuri pe zborurile companiilor aeriene sa se faca cat mai din timp -functie 

de disponibilitatile din sistemul de rezervari;

Tarifele trebuie sa respecte conditii speciale impuse de catre companiile aeriene;

Contravaloarea excursiilor pot fi achitate in Euro sau in Lei la cursul BNR

In perioadele de manifestari importante cum ar fi targuri, expozitii, congrese, evenimente etc, tarifele pot suferi modificari.
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Chișinău este capitala, cel mai mare oraș și centrul administrativ, teritorial, economic, științific și cultural al Republicii Moldova. Orașul este așezat la

o margine a pantei de sud-est a Podișului Central al Moldovei, în zona de silvostepă, fiind străbătut de râul Bâc, un afluent de dreapta al Nistrului.

Chișinău se află la o distanță de 448 km de București (România) și 471 km de Kiev (Ucraina), capitale ale statelor vecine.„Orașul din piatră albă”

este sintagma cu care este supranumit Chișinăul. Respectivul supranume provine din abundența clădirilor construite din piatra albă de calcar.

Orașul își are simbolistica proprie: stemă, drapel și imn. Drapelul simbolizează trecutul, prezentul şi viitorul comunităţii orăşeneşti. Arcul de Triumf

din Chişinău ocupă locul 5 printre cele mai frumoase Arcuri de Triumf, conform ratingului revistei „Aeroflot Premium”. Arcul de Triumf din bulevardul

Ştefan cel Mare şi Sfînt are o înălțime de 13m si a fost ridicat în cinstea armatei ruse care a învins turcii în 1812.

CHISINAU

Hotel Categorie Euroweekend

LOC IN DBL SGL

JAZZ HOTEL 4* 135 240

WEEKEND BOUTIQUE HOTEL 4* 126 159

ROXEN HOTEL AND SPA 4* 114 205

ASTORIA 3* 80 160

VILLA KALYAN HOTEL 3* 67 135

TARIFELE INCLUD: 3 nopti cazare cu mic dejun (obligatoriu weekend); 

TARIFELE NU INCLUD: Asigurarea medicala si storno; Transport cursa directa si taxele de aeroport

***Bilet Avion cursa directa Tarom de la 140 eur/persoana/taxe de aeroport incluse 

CHISINAU

OFERTA EUROWEEKEND :

Oferta de cazare care se prezinta clientului va fi cea mai buna varianta disponibila la momentul transmiterii ofertei, selectia hotelurilor fiind

nelimitata;

Tarifele sunt minime si se aplica unui numar limitat de locuri;

Pentru a putea beneficia de aceste tarife este necesar ca rezervarea de locuri pe zborurile companiilor aeriene sa se faca cat mai din timp -functie

de disponibilitatile din sistemul de rezervari;

Tarifele trebuie sa respecte conditii speciale impuse de catre companiile aeriene;

Contravaloarea excursiilor pot fi achitate in Euro sau in Lei la cursul BNR

In perioadele de manifestari importante cum ar fi targuri, expozitii, congrese, evenimente etc, tarifele pot suferi modificari.
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Cu o populație de peste 18,8 miloane Istanbulul este un megalopolis, precum și principalul centru financiar, comercial și cultural al Turciei. Se

întinde peste 27 de districte din cele 39 ale provinciei cu același nume, fiind una dintre cele mai mari metropole din lume. Este capitala economică

a Turciei și prefectura provinciei cu acelaș nume. Partea europeană se află situată în regiunea istorică Tracia iar cea asiatică în Anatolia. Poartă

numele oficial de Istanbul din 28 martie 1928. Alături de Atena și Roma, Constantinopol-ul, adică Istanbul-ul se clasează printre cele mai

venerabile capitale ale Europei. El a fost înscris pe lista patrimoniului mondial al UNESCO începând cu anul 1985. Asemănător cu

Constantinopol-ul în evul mediu, astăzi Istanbul este cea mai mare aglomerare umană a Europei.

ISTANBUL

Hotel Categorie Euroweekend

LOC IN DBL SGL

BON HOTEL OLD CITY 4* 61 154

ENDLESS SUITES TAKSIM 4* 76 145

GRAND NAKI 4* 90 157

SANTA SOPHIA 3* 55 148

ASMALI 3* 46 145

TARIFELE INCLUD: 3 nopti cazare cu mic dejun (obligatoriu weekend); 

TARIFELE NU INCLUD: Asigurarea medicala si storno ; Transport cursa directa si taxele de aeroport

***Bilet Avion cursa directa Tarom de la 145 eur/persoana/taxe de aeroport incluse 

OFERTA EUROWEEKEND :

Oferta de cazare care se prezinta clientului va fi cea mai buna varianta disponibila la momentul transmiterii ofertei, selectia hotelurilor fiind

nelimitata;

Tarifele sunt minime si se aplica unui numar limitat de locuri;

Pentru a putea beneficia de aceste tarife este necesar ca rezervarea de locuri pe zborurile companiilor aeriene sa se faca cat mai din timp -

functie de disponibilitatile din sistemul de rezervari;

Tarifele trebuie sa respecte conditii speciale impuse de catre companiile aeriene;

Contravaloarea excursiilor pot fi achitate in Euro sau in Lei la cursul BNR

In perioadele de manifestari importante cum ar fi targuri, expozitii, congrese, evenimente etc, tarifele pot suferi modificari.

ISTANBUL
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Numele orașului este legat de o colonie (în locul numit Petersbergl) a unor călugări proveniți de la mănăstirea Schäftlarn. Nu se cunoaște data

exactă a fondării așezării. Prima atestare documentară datează din 1158 sub în latina medievală villa Munichen, în timpul lui Heinrich der Löwe

(Henric Leul), duce de Saxonia. O jumătatate de secol mai târziu localitatea a primit statut de cetate și a fost fortificată.München este o populară

destinație turistică, fiind numită capitala secretă a Germaniei. Piața Maria (Marienplatz; numită după coloana cu statuia Maicii Domnului din

centrul piațetei), cu noua și vechea primărie, atrăgătoare prin turnurile lor, în turnul principal al primăriei noi fiind adăpostit mecanismul cu

statuete și clopoței (Rathaus-Glockenspiel), un ceas ornat care mișcă figurine care reprezintă scene medievale și este acționat la anumite ore

,sunt obicetive care prezinta interes pentru turisti.

MUNCHEN

Hotel Categorie Euroweekend

LOC IN DBL SGL

K+K AM HARRAS 4* 130 167

LEONARDO HOTEL MUNCHEN CITY CENTER 4* 150 276

LEONARDO MUNICH CITY EAST 4* 142 245

HAMPTON BY HILTON MUNICH CITY WEST 3* 140 278

LEONARDO HOTEL AND RESIDENZ 3* 110 240

TARIFELE INCLUD: 3 nopti cazare cu mic dejun (obligatoriu weekend); 

TARIFELE NU INCLUD: Asigurarea medicala si storno; Transport cursa directa si taxele de aeroport

***Bilet Avion cursa directa Tarom de la 130 eur/persoana/taxe de aeroport incluse 

OFERTA EUROWEEKEND :

Oferta de cazare care se prezinta clientului va fi cea mai buna varianta disponibila la momentul transmiterii ofertei, selectia hotelurilor fiind

nelimitata;

Tarifele sunt minime si se aplica unui numar limitat de locuri;

Pentru a putea beneficia de aceste tarife este necesar ca rezervarea de locuri pe zborurile companiilor aeriene sa se faca cat mai din timp -

functie de disponibilitatile din sistemul de rezervari;

Tarifele trebuie sa respecte conditii speciale impuse de catre companiile aeriene;

Contravaloarea excursiilor pot fi achitate in Euro sau in Lei la cursul BNR

In perioadele de manifestari importante cum ar fi targuri, expozitii, congrese, evenimente etc, tarifele pot suferi modificari.

MUNCHEN
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Praga este capitala Cehiei şi cel mai bine cunoscut oraş turistic din Europa Centrală. Deşi este puţin prea-vizitată în ultimii ani, Praga rămâne una

dintre cele mai frumoase oraşe europene. Dar, deşi eşti în Europa Centrală, Praga pare tot mai mult ca un oraş în Germania, Austria, Italia sau

Franţa - şi preţurile la fel! Pe meleagurile oraşului Praga, veţi întâlni o mulţime de turişti, dar şi un aer şi o istorie clasică europeană care nu prea o

mai găsiţi nici unde! Cu o arhitectura deosebita, Praga este indubitabil, una din capitalele cele mai atractive. Caracteristicile splendidului oras, sunt

cladirile construite in stilurile: baroc, renascentist si gotic. Praga este cel mai bine “pastrat” oras, fiind totodata una dintre cele mai accesibile orase

est-europene. Ca obiective puteti vizita: Castelul Praga; Podul Carol; Piata din Orasul Vechi; Cartierul Evreiesc.

PRAGA

Hotel Categorie Euroweekend

LOC IN DBL SGL

NOVOTEL PRAHA WENCESLAS SQUARE 4* 167 334

CLARION HOTEL PRAGUE CITY 4* 139 260

CHARLES BRIDGE PALACE 4* 128 249

PRAGUE CENTRE SUPERIOR 3* 89 190

PRAGUE CENTRE PLAZA 3* 90 185

Preturile prezentate in acesta brosura sunt exprimate in Euro/persoana si sunt valabile la data publicarii

TARIFELE INCLUD: 3 nopti cazare cu mic dejun (obligatoriu weekend);  

TARIFELE NU INCLUD: Asigurarea medicala si storno ; Transport cursa directa si taxele de aeroport

***Bilet Avion cursa directa Tarom de la 147 eur/persoana/taxe de aeroport incluse 

OFERTA EUROWEEKEND :

Oferta de cazare care se prezinta clientului va fi cea mai buna varianta disponibila la momentul transmiterii ofertei, selectia hotelurilor fiind

nelimitata;

Tarifele sunt minime si se aplica unui numar limitat de locuri;

Pentru a putea beneficia de aceste tarife este necesar ca rezervarea de locuri pe zborurile companiilor aeriene sa se faca cat mai din timp -functie

de disponibilitatile din sistemul de rezervari;

Tarifele trebuie sa respecte conditii speciale impuse de catre companiile aeriene;

Contravaloarea excursiilor pot fi achitate in Euro sau in Lei la cursul BNR

In perioadele de manifestari importante cum ar fi targuri, expozitii, congrese, evenimente etc, tarifele pot suferi modificari.

PRAGA
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Roma este capitala Italiei. Situat pe malul fluviului Tibru, oraşul are o istorie îndelungată fiind de-a lungul secolelor capitala Republicii Romane, a

Imperiului Roman, a Bisericii Romano-Catolice şi a Italiei moderne. Roma este un important centru turistic. Printre monumentele cele mai

faimoase se numară Colosseumul şi Columna lui Traian. O enclavă a Romei este şi statul Vatican, un teritoriu suveran al Sfântului Scaun situat

într-un cartier roman. Este cel mai mic stat din lume, şi capitala singurei religii care are reprezentaţie în Naţiunile Unite (ca un stat observator).

Roma, Caput mundi („Capitala lumii”), la Città Eterna („Oraşul etern”), Limen Apostolorum („Pragul apostolilor”), La città dei sette colli („Oraşul

celor şapte coline”) sau pur şi simplu l'Urbe („Oraşul”), este profund modernă şi cosmopolită. Ca unul dintre puţinele oraşe mari ale Europei care

a supravieţuit celui de-al doilea război mondial relativ puţin afectat, centrul Romei rămâne renascentist şi baroc în esenţa sa. Centrul Istoric al
Romei este pe lista UNESCO de Patrimoniu al Umanităţii

ROMA

Hotel Categorie Euroweekend

LOC IN DBL SGL

BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO 4* 131 210

BEST WESTERN PREMIER ROYAL SANTINA 4* 150 260

ATENEO GARDEN PALACE 4* 133 232

SAN MARCO 3* 84 135

AUGUSTEA 3* 80 100

TARIFELE INCLUD: 3 nopti cazare cu mic dejun (obligatoriu weekend); 

TARIFELE NU INCLUD: Asigurarea medicala si storno; Transport cursa directa si taxele de aeroport

***Bilet Avion cursa directa Tarom de la 135 eur/persoana/taxe de aeroport incluse 

OFERTA EUROWEEKEND :

Oferta de cazare care se prezinta clientului va fi cea mai buna varianta disponibila la momentul transmiterii ofertei, selectia hotelurilor fiind

nelimitata;

Tarifele sunt minime si se aplica unui numar limitat de locuri;

Pentru a putea beneficia de aceste tarife este necesar ca rezervarea de locuri pe zborurile companiilor aeriene sa se faca cat mai din timp -

functie de disponibilitatile din sistemul de rezervari;

Tarifele trebuie sa respecte conditii speciale impuse de catre companiile aeriene;

Contravaloarea excursiilor pot fi achitate in Euro sau in Lei la cursul BNR

In perioadele de manifestari importante cum ar fi targuri, expozitii, congrese, evenimente etc, tarifele pot suferi modificari.

ROMA
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VIENA

Hotel Categorie Euroweekend

LOC IN DBL SGL

MERCURE WIEN WESTBAHNHOF 4* 147 265

AUSTRIA TREND HOTEL RATHAUSPARK 4* 181 339

MOZART 3* 99 159

IBIS WIEN MARIAHILF 3* 98 155

AUSTRIA TREND HOTEL BEIM THERESIANUM 3* 98 160

Preturile prezentate in acesta brosura sunt exprimate in Euro/persoana si sunt valabile la data publicarii

TARIFELE INCLUD: 3 nopti cazare cu mic dejun (obligatoriu weekend); 

TARIFELE NU INCLUD: Asigurarea medicala si storno; Transport cursa directa si taxele de aeroport

***Bilet Avion cursa directa Tarom de la 135  eur/persoana/taxe de aeroport incluse 

OFERTA EUROWEEKEND :

Oferta de cazare care se prezinta clientului va fi cea mai buna varianta disponibila la momentul transmiterii ofertei, selectia hotelurilor fiind

nelimitata;

Tarifele sunt minime si se aplica unui numar limitat de locuri;

Pentru a putea beneficia de aceste tarife este necesar ca rezervarea de locuri pe zborurile companiilor aeriene sa se faca cat mai din timp -

functie de disponibilitatile din sistemul de rezervari;

Tarifele trebuie sa respecte conditii speciale impuse de catre companiile aeriene;

Contravaloarea excursiilor pot fi achitate in Euro sau in Lei la cursul BNR

In perioadele de manifestari importante cum ar fi targuri, expozitii, congrese, evenimente etc, tarifele pot suferi modificari.

Oras de o eleganta aristrocrata, Viena este amplasat pe cursul Dunarii si ofera turistilor o arhitectura splendida. Marile festivaluri de muzica, de

teatru, se desfasoara in acast oras, cu o cultura unica in lume. Pentru multe secole, Viena a fost centrul muzicii clasice şi al operei. Christoph

Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms şi Anton Bruckner şi alţii,

au lucrat la Viena şi Antonio Vivaldi chiar a murit aici. Johann Strauss al II-lea şi familia sa şi-au creat valsurile aici, iar oraşul a devenit casa aşa-

numitei A Doua Şcoală Vieneză, cu Arnold Schoenberg, Alban Berg şi Anton Webern toţi fiind născuţi aici. Este şi casa Orchestrei Filarmonice

Vieneze. Viena este notabilă şi pentru arhitectura sa. Multe clădiri în stilul baroc există, deşi sunt reprezentate toate stilurile. Palatul de vară al

împăraţilor, Palatul Schönbrunn, a fost construit ca şi un rival celui de la Versailles, dar deşi imens şi ornat, nu a devenit la fel de mare.

VIENA
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CIRCUITE EXTERNE



CIRCUIT ALSACIA-LORENA

Un regal de istorie, gastronomie si cultura

Frankfurt – Strasbourg – Metz – Luxemburg (optional) –

Nancy – Epinal – Mulhouse – Colmar – Heidelberg

Plecari: 03.07, 02.08.2021 (8 zile/ 7 nopti)

PRET/ persoana: 1035 EURO

(loc in camera dubla, taxe incluse)

Supliment camera single: 300 EURO / persoana

SERVICII INCLUSE:

• transport cu avionul zbor direct Bucuresti – Frankfurt – Bucuresti cu 

compania Lufthansa;

• 7 nopti cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*: 

1 noapte in Strasbourg, 2 nopti in Metz, 1 noapte in Nancy, 

1 noapte in Mulhouse, 2 nopti in Colmar;

• transferuri aeroport – hotel – aeroport;

• transport cu autocarul local conform programului;

• tururi de oras cu ghid local in Frankfurt, Strasbourg, Metz;

• croaziera pe raul Ill in Strasbourg;

• vizitarea urmatoarelor orase impreuna cu insotitorul roman de grup: 

Nancy, Mulhouse, Colmar, Heidelberg;

• insotitor roman de grup

• taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari).

NU SUNT INCLUSE:

• asigurarea medicala de calatorie (optionala);

• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de 

comercializare a pachetului de servicii turistice, in

pachet cu asigurarea medicala de calatorie;

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi): 

25 EURO/persoana – se practica in tarile

vizitate, se achita la sosirea in tara de destinatie;

• excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice, altele decat cele 

mentionate ca fiind incluse;

• bauturile alcoolice sau racoritoare la mesele incluse in program.

GRUP MINIM: 25 persoane.

Supliment grup 20-25 persoane: 70 EURO/persoana. Pentru un numar mai mic de 20 participanti pretul se recalculeaza sau circuitul se

reprogrameaza. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu

pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul maxim rezervat pot fi la un

tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare.

Ziua 1: BUCURESTI – FRANKFURT – STRASBOURG

Intalnire pe aeroportul Otopeni cu insotitorul de grup la ora 04:00 dimineata.

Imbarcare pe cursa Bucuresti – Frankfurt (compania Lufthansa). Sosire in Frankfurt la ora

locala 07:40. Vom face un tur panoramic al orasului. Vom pleca apoi catre Strasbourg la o

distanta de 200 km. Cazare in Strasbourg la Hotel Ibis Styles Centre Petite France 3*

(sau similar).

Ziua 2: STRABOURG – METZ (160 km)

Mic dejun. Dimineata plecam impreuna cu ghidul local si insotitorul de grup sa descoperim orasul Strasbourg.Dupa turul de oras facem o

croaziera pe raul Ill. Dupa amiaza vom avea timp liber in oras, apoi vom pleca catre urmatoarea noastra destinatie: Metz. Cazare la hotel Kyriad

Metz Centre 3* (sau similar).

Ziua 3: METZ

Mic dejun. Facem un tur pietonal al orasului impreuna cu un ghid local (2 ore

Dupa amiaza va propunem excursie optionala in Luxemburg. Pret informativ: 70 euro/persoana (minim 20 de participanti). Seara ne intoarcem in

Metz. Cazare la hotel Kyriad Metz Centre 3* (sau similar).

Ziua 4: METZ – NANCY (160 km)

Dimineata timp liber in Metz iar dupa amiaza vom pleca catre Nancy. Timp liber in Nancy pentru a explora capitala provinciei Lorena. Va

propunem in cursul acestei zile o excursie optionala la Verdun. Pret informativ: 60 euro/persoana (minim 20 de participanti). Cazare la Hotel

Campanile Nancy Centre Gare 3* (sau similar).

Ziua 5: NANCY – MULHOUSE (175 km)

Mic dejun. Vom pleca catre orasul Mulhouse. Cazare hotel Ibis Styles Mulhouse 3* (sau similar).

Ziua 6: MULHOUSE – COLMAR (45 km)

Mic dejun. Vom pleca catre Colmar numit si Venetia Frantei. Timp liber pentru plimbari. Orasul este situat pe un "drum al vinului" purtand chiar si

distinctia de "capitala vinului alsacian". Cazare la hotel Hotel Roi Soleil Prestige Colmar 3* (sau similar).

Ziua 7: COLMAR (Excursie optionala drumul vinului si Chateau d’Haut Koenigsbourg)

Mic dejun. Timp liber sau optionla excursie pe celebrul drum al vinului aflat in aproriere. Seara ne vom intoarce in Colmar. Pret informativ: 100

Euro/persoana (minim 20 de participanti). Cazare la hotel Hotel Roi Soleil Prestige Colmar 3* (sau similar).

Ziua 8: COLMAR – HEIDELBERG – FRANKFURT (280 km)

Mic dejun. Vom pleca catre Frankfurt dar inainte vom face o scurta oprire in oraselul Heidelberg. Plecam apoi catre aeroportul din Frankfurt.

Decolare la ora locala 20:30 cu compania Lufthansa. Sosire in Bucuresti la ora 23:50.

PROGRAMUL CIRCUITULUI:

Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv luna septembrie 2020. In situatia majorarii de 

catre compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile inainte de plecare), agentia isi rezerva

dreptul de a modifica pretul circuitului conform cu noile valori ale acestor taxe.
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CIRCUIT FRANTA – COASTA DE AZUR

O saptamana aristocrata

Plecari: 17.06, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 16.09, 14.10.2021 -

8 zile/ 7 nopti

Plecare Hotel
Pret/ persoana

(loc in camera dubla)

A treia persoana (adult/copil) Supliment

in camera dubla camera single

17.06. L’ANNEXE 3* 720 Euro 695 Euro 320 Euro

15.07, 29.07 KYRIAD GARE 3* 720 Euro 695 Euro 320 Euro

12.08. L’ANNEXE 3* 750 Euro 715 Euro 320 Euro

26.08. KYRIAD GARE 3* 750 Euro 715 Euro 320 Euro

16.09, 14.10 KYRIAD GARE 3* 695 Euro 670 Euro 300 Euro

Capacitate maxima camera: 3 adulti sau 2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani
ATENTIE: patul suplimentar este pat pliant si va fi adaugat intr-o camera dubla, spatiul fiind limitat.
Camerele cu 3 ocupanti sunt la cerere.

SERVICII INCLUSE:

• transport cu avionul (cursa directa) Bucuresti – Nisa si retur cu 

compania TAROM;

• 7 nopti cazare cu mic dejun continental la hotel 3*;

• tur panoramic de Nisa de jumatate de zi;

• transferuri aeroport – hotel – aeroport;

• insotitor roman de grup;

• taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari).

NU SUNT INCLUSE:

• taxa de oras impusa de autoritatile locale din Nisa: 1.5 

EURO/persoana/zi (se achita personal, la receptia hotelului);

•asigurarea medicala de calatorie (optionala);

•asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de 

comercializare a pachetului de servicii turistice,

in pachet cu asigurarea medicala de calatorie;

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi): 20 

EURO/persoana – se practica in Franta, se achita la sosirea in tara de 

destinatie;

• excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice, altele decat cele 

mentionate ca fiind incluse.

GRUP MINIM 25 persoane

Pentru 20-24 persoane, se percepe un supliment de 25 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 20 participanti pretul se recalculeaza sau

circuitul se reprogrameaza. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile,

cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la un tarif

mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare.

Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data

lansarii programului, respectiv luna noiembrie 2020. In situatia

majorarii de catre compania aeriana a acestor taxe pana la data

emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile inainte de

plecare), agentia isi rezerva dreptul de a modifica pretul circuitului

conform cu noile valori ale acestor taxe.

PROGRAMUL CIRCUITULUI:

Ziua 1: BUCURESTI - NISA

Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Otopeni la ora 08:00 pentru imbarcare pe zborul

direct al companiei TAROM cu destinatia Nisa. Sosire la Nisa la ora locala 11:40. Transfer in

centrul orasului, tur panoramic de oras cu autocarul. Transfer si cazare la hotel 3*. Timp liber

pentru odihna si plimbari.

Ziua 2: NISA

Mic dejun. Timp liber pentru plaja sau plimbari individuale. Cazare la hotel 3*.

Ziua 3: NISA - CANNES (excursie optionala)

Mic dejun continental. Optional, excursie de jumatate de zi la Cannes. Vom face un tur

pietonal cu insotitorul de grup. Tarif informativ: 40 EURO/ persoana (minim 20 participanti). Dupa-amiaza, intoarcere la hotel.

Ziua 4: NISA – MONTE CARLO – NISA (excursie optionala)

Mic dejun. Optional, astazi va invitam in orasul luxului si elegantei, Monte Carlo. Ne vom bucura de un tur panoramic de oras. Doritorii pot vizita

vestita fabrica de parfumuri, Fragonard. Seara, revenim in Nisa pentru cazare la hotel 3*.

Ziua 5: NISA - ST TROPEZ (excursie optionala)

Mic dejun. Optional, croaziera la St Tropez. Calatoria pe mare dureaza 2h. Revenim in Nisa cu vasul de croaziera in jurul orei 19:00. Tarif

informativ: 90 EURO/ persoama (minim 20 participanti).

Ziua 6: NISA – SAINT PAUL DE VENCE (excursie optionala)

Dupa micul dejun, va propunem o excursie optionala la Saint Paul de Vence, unul din cele mai frumoase orasele fortificate de pe Coasta de Azur.

Tarif informativ: 35 EURO/ persoama (minim 20 participanti). Dupa amiaza revenim in Nisa si va recomandam o plimbare de seara pe renumita

Promenade des Anglais. Cazare la hotel 3*.

Ziua 7: NISA

Mic dejun. In prima parte a zilei va propunem o vizita la Piata de flori. Dupa o scurta pauza de cafea, ne vom indrepta spre renumitul hotel

Negresco, o capodopera arhitectonica. Dupa amiaza poate fi dedicata cumparaturilor. Cazare la hotel 3*.

Ziua 8: NISA - BUCURESTI

Mic dejun. La ora 09:30 transfer la aeroport pentru imbarcare pe cursa Tarom. Decolare la ora 12:25 si sosire la Bucuresti la 15:45.
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CIRCUIT IORDANIA

O experienta completa: circuit si minisejur la Marea Rosie 

GRUP MINIM: 25 persoane.

Pentru grup 20-24 persoane, pretul se majoreaza cu 30 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 20 participanti pretul se recalculeaza sau

circuitul se reprogrameaza. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula acest program daca pana la 60 de zile inainte de fiecare plecare nu se

vor inscrie minim 15 participanti. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau

hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la

un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare.

PRET/persoana: 1040 EURO (loc in camera dubla, taxe incluse) 

Pret pentru a treia persoana adulta in camera dubla (pat suplimentar): 1025 EURO 

Supliment camera single: 295 EURO / persoana

PROGRAMUL CIRCUITULUI:

Amman – Madaba – Muntele Nebo – Kerak – Petra – Wadi 

Rum – Aqaba – Marea Moarta – Betania si Jerash 

(optional)

Plecari: 18.03, 15.04, 13.05.2021 (8 nopti)

SERVICII INCLUSE:

• transport cu avionul Bucuresti – Amman si retur cu compania

TAROM;

• 8 nopti cazare in camera standard: 2 nopti in Amman la hotel 4* (de

prima si ultima noapte de cazare se va beneficia partial, conform

orarului de zbor), 1 noapte in Petra la hotel 3*, 1 noapte in tabara din

desertul Wadi Rum, 2 nopti in Aqaba la hotel 4*, 2 nopti la Marea

Moarta la hotel 5*;

• mic dejun la hoteluri in zilele 2 – 8; • 6 cine la hoteluri;

• o cina zarb in desert;

• transport cu autocar local dotat cu aer conditionat pentru tot traseul;

• vizitele si excursiile prevazute in program: Amman, Madaba, Muntele

Nebo, Kerak, Petra, plimbare cu jeepul in desertul Wadi Rum, Marea

Rosie, Marea Moarta;

• biletele de intrare la obiectivele turistice: Citadela din Amman,

Amfiteatrul din Amman, Moscheea King Abdullah din Amman,

mozaicul de la Madaba, Muntele Nebo, Castelul Kerak, Petra, Wadi

Rum;

• ghid local; • insotitor roman de grup;

• taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari).

NU SUNT INCLUSE:

• asigurarea medicala de calatorie (optionala);

• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de

comercializare a pachetului de servicii turistice, in pachet cu

asigurarea medicala de calatorie;

• excursiile optionale (camel ride la rasaritul de soare in desert, zbor

cu balonul deasupra desertului Wadi Rum, croaziera pe Marea Rosie

la Aqaba, Betania si Jerash);

• alte mese decat cele mentionate in program;

• bauturile la mese;

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi):

45 USD/persoana – se practica in tarile vizitate, se achita la sosirea in

tara de destinatie.

Ziua 1: BUCURESTI – AMMAN
Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Otopeni la ora 22:30 pentru imbarcare pe zborul

companiei TAROM spre Amman. Decolare din Bucuresti la ora 00:30 (in noaptea zilei 1 spre

ziua 2). Aterizare la ora locala 03:10 in Amman. Dupa efectuarea formalitatilor de obtinere a 

vizei, transfer si cazare la hotel Sulaf Luxury 4* sau similar in Amman.

Ziua 2: AMMAN

Mic dejun la hotel. Azi vom face un tur de oras in Amman. Intoarcere la hotel in Amman, cina si cazare.

Ziua 3: AMMAN – MADABA – MT. NEBO – KERAK – PETRA (330 km)

Mic dejun si plecare de la hotelul din Amman spre orasul Madaba. Ne continuam calatoria spre Petra, unde vom ajunge in cursul serii. Cina si

cazare la hotel Petra Panorama 3* sau Grand View 3* sau similar.

Ziua 4: PETRA, ORASUL DE PIATRA ROZ, PATRIMONIU UNESCO – WADI RUM (110 km)

Mic dejun si plecare de la hotel. Azi vom vizita Petra.. Dupa sosirea in desert, ne vom caza la o tabara din desertul Wadi Rum. Cazarea este in

corturi standard cu baie proprie. Vom servi o cina traditionala beduina numita “zarb”.

Ziua 5: WADI RUM – AQABA (75 km)

Mic dejun. Dimineata devreme sunt disponibile activitati optionale. Dupa turul cu jeepul, parasim desertul. Sosire in Aqaba si cazare la hotel City

Tower 4* sau Lacosta 4* sau similar. Cina la hotel.

Ziua 6: AQABA – CROAZIERA OPTIONALA PE MARE PENTRU SNORKELING

Mic dejun la hotel. Va propunem o zi libera. Cina la hotel.

Ziua 7: AQABA – MAREA MOARTA (275 km)

Mic dejun la hotel. In cursul diminetii vom pleca spre Marea Moarta. Sosire si cazare la hotelul Holiday Inn Dead Sea 5* sau similar, langa tarmul

Marii Moarte. Cina la hotel.

Ziua 8: EXCURSIE OPTIONALA LA BETANIA SI JERASH (175 km)

Mic dejun. Azi avem o excursie optionala la Jerash si Betania. Intoarcere la hotel, cina si cazare pana la miezul noptii. In jur de miezul noptii,

transfer cu autocarul la aeropoul din Amman pentru imbarcare pe zborul companiei Tarom spre Bucuresti.

Ziua 9: AMMAN – BUCURESTI. Decolare din Amman la ora 04:00 dimineata, sosire in Bucuresti la ora 06:50

Nota: Taxele de aeroport si catering incluse in pret sunt cele valabile la

data lansarii programului, respectiv luna iulie 2020. In situatia majorarii

de catre consulat sau de catre compania aeriana a acestor taxe pana la

data aplicarii pentru viza sau a emiterii biletelor de avion (biletele se

emit cu 7-14 zile inainte de plecare), agentia isi rezerva dreptul de a

modifica pretul excursiei conform cu noile valori ale acestor taxe.
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CIRCUIT POLONIA: CRACOVIA-VARSOVIA

O lectie de istorie

Cracoviia – Auschwiitz Biirkenau – Wiielliiczka – JJasna

Gora – Varrsoviia

Plecari: 16.06, 17.08, 24.08, 15.09.2021 (7 zile / 6 nopti)

PROGRAMUL CIRCUITULUI:

PRET/persoana: (loc in camera dubla, taxe incluse)

595 EURO - plecari: 16.06, 17.08, 24.08

565 EURO - plecare: 15.09

Supliment camera single: 195 EURO

SERVICII INCLUSE:

• transport cu avionul Bucuresti – Cracovia (schimbarea cursei la 

Varsovia) si Varsovia – Bucuresti (cursa directa)

cu compania LOT Polish Airlines;

• 6 nopti cazare cu mic dejun: 3 nopti in Cracovia la hotel 4* si 3 nopti 

in Varsovia la hotel 4*;

• transferuri aeroport – hotel – aeroport;

• tur panoramic de jumatate de zi al orasului Cracovia cu ghid local;

• tur panoramic de jumatate de zi al orasului Varsovia cu ghid local;

• vizitarea castelului Wawel cu ghid local;

• vizitarea manastirii Jasna Gora cu ghid local;

• insotitor roman de grup;

• taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari).

NU SUNT INCLUSE:

• asigurarea medicala de calatorie (optionala);

• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de

comercializare a pachetului de servicii turistice,

in pachet cu asigurarea medicala de calatorie;

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi):

20 EURO/persoana – se practica in tarile

vizitate, se achita la sosirea in tara de destinatie;

• excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice, altele decat cele

mentionate ca fiind incluse;

• bauturile alcoolice sau racoritoare la mesele incluse in program.

Tarife informative pentru intrari la obiectivele turistice:

Cracovia: Biserica Sf Maria 3,5 euro/persoana, Catedrala Regala 4

euro/persoana

Varsovia: Castelul Regal 9,5 euro/persoana, Muzeul Poli 5

euro/persoana, Muzeul Insurectiei 3,5 euro/persoana

GRUP MINIM: 25 persoane.

Pentru un grup de 20-24 persoane, pretul se majoreaza cu 30 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 20 participanti, pretul se

recalculeaza sau circuitul se reprogrameaza. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula acest program daca nu se vor inscrie minim 20

participanti pana cu 2 luni inainte de plecare. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania

aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul

rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare.

Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv luna noiembrie 2020. In situatia majorarii de catre

compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile inainte de plecare), agentia isi rezerva

dreptul de a modifica pretul circuitului conform cu noile valori ale acestor taxe.

Ziua 1: BUCURESTI – CRACOVIA

Intalnire cu insotitorul de grup la ora 17:50 (plecari 16.06 si 15.09), respectiv 12:50

(plecari 17.08 si 24.08) la Aeroportul OTOPENI pentru imbarcare pe cursa LOT Polish

Airlines spre Cracovia. Sosire in Cracovia, transfer la hotel 4* in Cracovia.

Ziua 2: CRACOVIA (tur de oras); MINA DE SARE WIELICZKA (excursie optionala)

Mic dejun. Tur de oras panoramic (fara intrari) cu ghid local in centrul vechi al orasului.

Dupa amiaza, va propunem o excursie optionala la mina de sare Wieliczka (aflata la 13 km de Cracovia), fiind una dintre cele mai spectaculoase

mine din lume (tarif informativ valabil pentru 20 de persoane participante: 70 EURO/persoana). Cazare la hotel 4* in Cracovia.

Ziua 3: CRACOVIA – AUSCHWITZ (excursie optionala)

Mic dejun. Pentru ziua de astazi va propunem o excursie optionala la Auschwitz – Birkenau, unde avem prevazut un tur cu ghid local (tarif

informativ valabil pentru 20 de persoane participante: 50 euro/persoana). Cazare la hotel 4* in Cracovia.

Ziua 4: CRACOVIA – JASNA GORA – VARSOVIA (350 km)

Mic dejun. Plecam catre Manastirea Jasna Gora („Muntele luminos”) pe care o vom vizita si care se afla in Czestochowa. Continuam drumul catre

Varsovia unde sosim in cursul serii. Cazare la hotel Holiday Inn Warsaw City Center 4* (16.06) / Golden Tulip Warsaw Centre (17.08, 24.08) (sau

similar) in Varsovia.

Ziua 5: VARSOVIA – TUR DE ORAS

Mic dejun. In prima parte a zilei avem tur de jumatate de zi cu ghid local a capitalei Poloniei. Cazare la hotel 4* in Varsovia.

Ziua 6: VARSOVIA – ZELAZOWA WOLA (excursie optionala)

Mic dejun. In prima parte a zilei va propunem o excursie optionala la Zelazowa Wola, un orasel situat la 50 km de capitala, unde in anul 1810 s-a

nascut compozitorul Frederic Chopin (tarif informativ valabil pentru 20 de persoane participante: 35 euro/persoana). Dupa amiaza ne intoarcem in

Varsovia si vom avea timp liber. Cazare.

Ziua 7: VARSOVIA – BUCURESTI

Mic dejun. Eliberarea camerelor si transfer catre aeroportul din Varsovia. Decolare la ora locala 14:30 si sosire in Bucuresti la ora 17:20.
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CIRCUIT PORTUGALIA

Emotia muzicii Fado in tara coloratelor Azulejos

Lisabona – Sintra (optional) – Alcobaca – Batalha –Porto –

Braga (optional) – Fatima – Coimbra – Evora –Lisabona

Plecari: 20.05, 22.06, 15.07, 29.07, 26.08, 02.09, 26.09, 

14.10.2021 (8 zile / 7 nopti)

GRUP MINIM: 25 persoane. 

Pentru grup 20 - 24 persoane, pretul se majoreaza cu 30 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 20 participanti pretul se recalculeaza

sau circuitul se anuleaza. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu

pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la un tarif mai

mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare.

SERVICII INCLUSE:

• transport cu avionul Bucuresti – Lisabona si retur cu compania

LUFTHANSA (schimbarea curselor la Munchen);

• 7 nopti cazare cu mic dejun la hoteluri de 4* conform program: 3 

nopti in Lisabona, 2 nopti in Porto, 1 noapte

in Coimbra, 1 noapte in Evora;

• transferuri aeroport – hotel – aeroport;

• transport pe teritoriul Portugaliei cu autocar aer conditionat;

• ghizi locali pentru tururi de oras in Lisabona si Porto;

• croaziera pe raul Douro si vizita cu degustare de vinuri in Porto;

• vizitarea oraselor Coimbra, Fatima, Obidos, Alcobaca, Batalha 

impreuna cu insotitorul de grup;

• insotitor roman de grup;

• taxele de aeroport (pot suferi modificari).

NU SUNT INCLUSE:

• asigurarea medicala de calatorie (optionala);

• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de

comercializare a pachetului de servicii turistice, in pachet cu

asigurarea medicala de calatorie;

• catering pe durata zborului;

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi):

25 EURO/persoana – se practica in

Portugalia, se achita la sosirea in Lisabona;

• taxele locale de oras (se achita personal la receptia hotelului 2.5

Euro/persoana/noapte Lisabona, 2.5

Euro/persoana/noapte Porto)

• excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice, altele decat cele

mentionate ca fiind incluse;

• bauturile alcoolice sau racoritoare la mesele incluse in program.

Plecare
Pret/ persoana A treia persoana Supliment

(loc in camera dubla) (adult/copil) in camera dubla camera single

20.05. 865 Euro 865 Euro 290 Euro

22.06, 15.07, 29.07, 26.08 895 Euro 895 Euro 290 Euro

02.09. 865 Euro 865 Euro 290 Euro

26.09. 895 Euro 895 Euro 290 Euro

12.10. 840 Euro 840 Euro 290 Euro

Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv luna noiembrie 2020. In situatia majorarii acestor

taxe de catre compania aeriana pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile inainte de plecare), agentia isi rezerva dreptul

de a modifica pretul excursiei conform cu noile valori ale acestor taxe.

Ziua 1: BUCURESTI – LISABONA

Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Henri Coanda (Otopeni) la ora 04:00 pentru

imbarcare pe cursa LUFTHANSA / AIR FRANCE cu destinatia Lisabona (schimbarea cursei

la Paris / Frankfurt sau Munchen). Sosire la Lisabona, tur cu ghid local al orasului Lisabona. 

Transfer si cazare la hotel 4*.

Ziua 2: Excursie optionala ARRABIDA – SESIMBRA – SETUBAL

Mic dejun. Plimbare cu insotitorul de grup prin cartierul Alfama. Dupa amiaza, avem o excursie optionala de jumatate de zi la Arrabida, Sesimbra,

Setubal (pret informativ valabil pentru minim 25 persoane participante: 45 EURO/ persoana). Cazare in Lisabona.

Ziua 3: LISABONA – SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – ESTORIL (excursie optionala)

Mic dejun. Va propunem excursie optionala de o zi la Sintra. Cazare in Lisabona.

Ziua 4: LISABONA – OBIDOS – ALCOBACA – BATALHA – PORTO (310 km)

Mic dejun. Plecam spre Obidos. Cazare la hotel 4* in Porto (exceptie grupul din 15.09 care va fi cazat la hotel 3*).

Ziua 5: PORTO – GUIMARES – BRAGA – excursie optionala

Mic dejun. Astazi va propunem o excursie optionala in nordul Portugaliei: Guimaraes si Braga. Seara ne intoarcem in Porto (pret informativ valabil

pentru minim 25 persoane participante: 50 EURO/ persoana). Cazare in Porto.

Ziua 6: PORTO – COIMBRA (125 km)

Mic dejun. In prima jumatate a zilei avem programat un tur al orasului Porto. Apoi avem programata o croaziera pe raul Douro (45/50 minute).

Vom pleca apoi catre Coimbra. Cazare la hotel 4* in Coimbra.

Ziua 7: COIMBRA – FATIMA – EVORA (300 km)

Mic dejun. Plecam din Coimbra spre Fatima. Cazare la hotel 4* in Evora.

Ziua 8: EVORA – BUCURESTI. Mic dejun. Transfer catre aeroportul din Lisabona pentru imbarcare pe cursa LUFTHANSA / AIR FRANCE.

Sosire in Bucuresti in cursul noptii.

PROGRAMUL CIRCUITULUI:
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CIRCUIT ROMA si FLORENTA

Istorie si Romantism

Plecari: 23.06, 14.07, 04.08, 18.08, 01.09, 08.09, 06.10.2021

(6 zile/ 5 nopti)

GRUP MINIM: 25 persoane.

Pentru grup 20-24 persoane, pretul se majoreaza cu 30 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 20 participanti pretul se recalculeaza sau

excursia se reprogrameaza. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile,

cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la un tarif

mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare.

SERVICII INCLUSE:

• transport cu avionul Bucuresti – Roma – Bucuresti cu compania

TAROM;

• 5 nopti cazare cu mic dejun in Roma, hotel 4* standard local 

(echivalent 3* standard international) din lantul

RAELI, situat central, Gara Termini;

• transferuri aeroport – hotel – aeroport;

• tur de oras in Roma cu autocar si ghid local;

• excursie de o zi la Florenta cu trenul (biletele de tren sunt incluse);

• insotitor roman de grup

• taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari).

NU SUNT INCLUSE:

• asigurarea medicala de calatorie (optionala);

• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de

comercializare a pachetului de servicii turistice,

in pachet cu asigurarea medicala de calatorie;

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi):

15 EURO/persoana – se practica in Italia, se

achita la sosirea in Roma;

• excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice, altele decat

cele mentionate ca fiind incluse;

• bauturile alcoolice sau racoritoare la mesele incluse in program.

• taxele hoteliere locale: 6 EURO/noapte/persoana in Roma (se achita

personal, la receptia hotelului);

PRET/persoana: 615 EURO (loc in camera dubla) – plecari 14.07, 04.08, 18.08

655 EURO (loc in camera dubla) – plecari 23.06, 01.09, 08.09, 06.10

Supliment camera single: 180 EURO / persoana

Pret pentru a treia persoana in camera dubla (adult sau copil): 605 EURO – plecari 14.07, 04.08, 18.08

Pret pentru a treia persoana in camera dubla (adult sau copil): 645 EURO – plecari 23.06, 01.09, 08.09, 06.10

Camerele cu 3 ocupanti sunt la cerere.

PROGRAMUL CIRCUITULUI:

Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv luna noiembrie 2020. In situatia majorarii de catre

compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile inainte de plecare), agentia isi rezerva

dreptul de a modifica pretul circuitului conform cu noile valori ale acestor taxe.

ZIUA 1: BUCURESTI – ROMA

Intalnire la ora 08:15 dimineata pe aeroportul Henri Coanda (Otopeni) terminalul Plecari cu 

insotitorul roman de grup pentru imbarcarea pe cursa TAROM cu destinatia Roma. Decolare

la ora 10:15. Sosire la aeroportul Fiumicino din Roma

la ora locala 11:25. Transfer in oras pentru participarea la un tur ghidat cu opriri la principalele

obiective turistice. Cazare la hotel Archimede 4* standard local (in opinia agentiei 3* standard 

international) sau similar din lantul RAELI.

ZIUA 2: EXCURSIE LA FLORENTA

Mic dejun matinal la hotel, urmat de excursie de o zi la Florenta cu trenul, unde vom vizita (tur pietonal) Piazza della Signoria, Catedrala Santa 

Maria del Fiore, Ponte Vecchio. In incheierea turului de oras, in functie de timpul ramas disponibil se poate vizita Palazzo Vecchio. Transportul cu 

trenul pe Ruta Roma – Florenta este una dintre cele mai convenabile variante, din punct de vedere al timpului petrecut pe drum; distanta dintre

cele doua orase, pe un sens de mers, va fi strabatuta in cca 1h30min. Seara intoarcere la Roma, cazare la acelasi hotel.

ZIUA 3: ROMA – VIZITA OPTIONALA LA VATICAN

Mic dejun la hotel. Zi libera dedicata vizitelor, dupa preferinte. Optional, se poate organiza vizitarea Bisericii San Pietro si a Muzeelor Vaticanului. 

Pret informativ: 55 EURO/persoana, minim 20 platitori. Seara va puteti delecta cu deliciile oferite de unul dintre restaurantele locale. Cazare in 

Roma.

ZIUA 4: ROMA – EXCURSIE OSTIA ANTICA (OPTIONAL)

Mic dejun. Astazi va propunem o excursie optionala la Ostia Antica, cel mai bine pastrat sit arheologic dupa Pompei. Pret informativ: 60 

EURO/persoana, minim 20 participanti. Cazare in Roma.

ZIUA 5: ZI LIBERA IN ROMA SAU EXCURSIE LA TIVOLI (OPTIONAL)

Mic dejun la hotel. Plimbare cu insotitorul de grup pe eleganta Via Condotti, Piazza Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona. Optional 

excursie la Gradinile Tivoli. Pret informativ: 75 EURO/ persoana, minim 20 participanti.

ZIUA 6: ROMA – BUCURESTI

Transfer la aeroport pentru imbarcare pe cursa TAROM cu destinatia Bucuresti, decolare la ora locala 12:10. Sosire la

Bucuresti la ora 15:25.
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CIRCUIT SPANIA

Circuit clasic

Barcelona – Valencia – Granada – Sevilla – Cordoba –

Toledo (optional) – Madrid

Plecari: 04.05, 05.07, 06.08, 08.09.2021 (10 zile/ 9 nopti)

GRUP MINIM: 30 persoane.

Pentru grup 26-29 persoane, pretul se majoreaza cu 40 EURO/ persoana. Pentru grup 20-25 persoane, pretul se majoreaza cu 65 EURO/

persoana. Pentru un numar mai mic de 20 participanti pretul se recalculeaza sau circuitul se reprogrameaza. Organizatorul isi rezerva dreptul

de a anula acest program daca nu se vor inscrie minim 15 participanti pana cu 2 luni inainte de fiecare plecare. In cazul unui grup mai mic,

agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor

inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se

supun unor reguli diferite de decomandare.

Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv luna noiembrie 2020. In situatia majorarii de

catre compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile inainte de plecare), agentia isi

rezerva dreptul de a modifica pretul circuitului conform cu noile valori ale acestor taxe.

NU SUNT INCLUSE:

• taxa de oras pentru Barcelona: 2 EURO / persoana / zi, se achita

direct la hotel;

• asigurarea medicala de calatorie (optionala);

• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de

comercializare a pachetului de servicii turistice, in pachet cu

asigurarea medicala de calatorie;

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi):

25 EURO/persoana – se practica in tarile

vizitate, se achita la sosirea in tara de destinatie prin insotitorul de

grup;

• excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice, altele decat

cele mentionate ca fiind incluse;

• bauturile alcoolice sau racoritoare la mesele incluse in program.

SERVICII INCLUSE:

• transport cu avionul Bucuresti – Barcelona si Madrid – Bucuresti

avion cu compania TAROM - curse directe;

• 9 nopti cazare cu mic dejun in hoteluri de 4* conform itinerariului: 2

nopti in Barcelona, 1 noapte in Valencia, 1

noapte in Granada, 2 nopti in Sevilla, 3 nopti in Madrid (camere

standard);

• transport pe teritoriul Spaniei cu autocar dotat cu aer conditionat; •

transferuri aeroport - hotel – aeroport;

• tururi de oras cu ghizi locali in Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla

si Madrid;

• vizitarea orasului Cordoba cu insotitorul de grup;

• intrari la urmatoarele obiective turistice: Catedrala din Valencia,

Palatul Alhambra si Gradinile Generalife in

Granada, Catedrala si Turnul Giralda din Sevilla, Palatul Regal din

Madrid; • insotitor roman de grup;

• taxele de aeroport si catering (se pot modifica).

PRET/persoana: 995 EURO – plecarile din 04.05 si 05.07 (loc in camera dubla, taxe incluse)

PRET/persoana: 1020 EURO – plecarea din 06.08 (loc in camera dubla, taxe incluse)

PRET/persoana: 1030 EURO – plecarea din 08.09 (loc in camera dubla, taxe incluse)

Supliment camera single: 340 EURO

Ziua 1: BUCURESTI – BARCELONA

Intalnire la ora 06:30 la aeroportul Otopeni cu conducatorul de grup pentru imbarcare cursa

TAROM. Sosire la Barcelona, ora locala 10:40, transfer la hotel. Timp liber. Cazare in 

Barcelona la hotel 4* (Fira Congress sau similar).

Ziua 2: BARCELONA

Mic dejun. Tur de oras cu autocarul si ghid local. Dupa-amiaza timp liber sau excursie

optionala la Manastirea Montserrat. Cazare in Barcelona.

Ziua 3: BARCELONA – VALENCIA (360 km)

Mic dejun. Plecare spre Valenciaș tur de oras cu ghid local. Cazare in Valencia la hotel 4* (Eurostars Acteon sau similar).

Ziua 4: VALENCIA - GRANADA (470 km)

Mic dejun. Transfer spre Granada cu o scurta oprire in Benidorm. Cazare in Granada la un hotel de 4* (Alixares sau similar).

Ziua 5: GRANADA – SEVILLA (250 km)

Mic dejun urmat de vizitarea cu ghid local a Complexului Alhambra. Transfer spre Sevilla. Seara timp liber sau alternativ, optionale spectacol

Flamenco. Cazare in Sevilla la hotel 4* (M.A. Sevilla Congresos sau similar).

Ziua 6: SEVILLA

Mic dejun. Tur de oras cu ghid local. Dupa-amiaza timp liber sau, optional, croaziera pe Raul Guadalquivir. Cazare in Sevilla.

Ziua 7: SEVILLA – CORDOBA – MADRID (530 km)

Mic dejun. Plecare spre Cordoba (140 km). Sosire la Madrid in cursul serii, cazare la hotel 4* (Elba Alcala sau similar).

Ziua 8: MADRID si TOLEDO (optional)

Mic dejun. Tur de oras cu ghid local. Dupa amiaza, timp liber sau excursie optionala la Toledo, situat la doar 70 km de Madrid. Pret informativ: 35

euro/persoana, minim 25 platitori. Cazare in Madrid.

Ziua 9: MADRID

Mic dejun. Timp liber pentru cumparaturi in Madrid sau pentru vizite individuale (Parcul Retiro, Muzeul Prado, Galeria de Arta Thyssen –

Bornemisza). Optional, excursie la Palatul – Manastire El Escorial. Cazare in Madrid.

Ziua 10: MADRID - BUCURESTI

Mic dejun. Transfer la aeroport (ora 10:00) pentru imbarcare cursa directa TAROM Madrid – Bucuresti cu decolare la ora locala 12:15. Sosire la

Bucuresti la ora 17:05.

PROGRAMUL CIRCUITULUI:
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CIRCUIT TURCIA

Intre Orient si Occident

Antalya – Kusadasi – Pamukkale – Konya – Cappadocia –

Ankara – Istanbul

Plecari: 13.09, 02.10.2021 (10 zile/ 9 nopti)

GRUP MINIM: 30 persoane.

Pentru un grup de 25-29 persoane, pretul se majoreaza cu 45 EURO/ persoana. Pentru un grup de 15-24 persoane, pretul se majoreaza cu 60

EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 15 participanti pretul se recalculeaza sau circuitul se reprogrameaza. Organizatorul isi rezerva

dreptul de a anula acest program daca nu se vor inscrie minim 15 participanti pana cu 2 luni inainte de plecare. De asemenea, in cazul unui grup

mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor

inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se

supun unor reguli diferite de decomandare.

Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv decembrie 2020. In situatia majorarii de catre

compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile inainte de plecare), agentia isi rezerva

dreptul de a modifica pretul circuitului conform cu noile valori ale acestor taxe.

SERVICII INCLUSE:

• transport cu avionul Bucuresti - Antalya (cursa charter) si Istanbul -

Bucuresti (cursa regulata) cu compania CORENDON AIRLINES /

TAROM la dus si TAROM la retur; • 9 nopti cazare cu mic dejun la

hoteluri 4* standard local: 1 noapte in Antalya, 2 nopti in Kusadasi, 1

noapte in Pamukkale, 2 nopti in Cappadocia, 1 noapte in Ankara, 2

nopti in Istanbul;

• 7 cine in Antalya, Kusadasi, Pamukkale, Cappadocia, Ankara; •

transferuri aeroport - hotel - aeroport;

• transport cu autocar pe tot parcursul turului conform programului; •

tururi panoramice in Antalya si Cappadocia;

• tur de oras pietonal de o jumatate de zi (3-4 ore) cu ghid local in

Istanbul; • insotitor roman de grup;

• taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari).

NU SUNT INCLUSE:

• asigurarea medicala de calatorie (recomandata);

• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de

comercializare a pachetului de servicii turistice, in pachet cu asigurarea

medicala de calatorie;

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi):

25 EURO/persoana – se practica in Turcia, se achita la sosirea in tara

de destinatie prin insotitorul de grup;

• excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice, altele decat cele

mentionate ca fiind incluse;

• bauturile alcoolice sau racoritoare la mesele incluse in program.

PRET/persoana: 690 EURO (loc in camera dubla, taxe incluse) Supliment camera single: 175 EURO A treia persoana in camera dubla, adult 

(pat suplimentar): 675 EURO Primul copil 2-11,99 ani in camera dubla: 540 EURO ATENTIE: patul suplimentar este pat pliant si va fi adaugat

intr-o camera dubla, spatiul fiind limitat. 

Camerele cu 3 ocupanti sunt la cerere. 

Ziua 1: BUCURESTI - ANTALYA (Marea Mediterana)

Intalnire cu insotitorul de grup pe aeroportul Henri Coanda (Otopeni) cu doua ore inainte

de ora de plecare si imbarcare pe cursa charter CORENDON AIRLINES / TAROM (in functie

de data de plecare) cu destinatia Antalya. Sosire si transfer la hotel BW Plus Khan 4* sau

similar pentru cazare si cina.

Ziua 2: ANTALYA - KUSADASI, Marea Egee (390 km)

Mic dejun. Astazi vom descoperi orasul Antalya, apoi ne continuam drumul

catre Kusadasi. Cazare si cina la hotel Marina Suites 4* sau similar.

Ziua 3: KUSADASI - excursie la Efes (optional)

Mic dejun. Optional, excursie la Efes. Dupa-amiaza, timp liber in Kusadasi. Cina la hotel.

Ziua 4: KUSADASI - PAMUKKALE (180 km)

Mic dejun. Plecare catre Pamukkale.. Cazare si cina la hotel Tripolis 4* sau similar.

Ziua 5: PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA (625 km)

Mic dejun. Parasim Pamukkale si ne indreptam spre Cappadocia. Sosire in Cappadocia in cursul serii. Cazare si cina la hotel Tassaray 4* sau

similar (standardul hotelurilor din Cappadocia nu este similar cu cel al hotelurilor din Antalya).

Ziua 6: CAPPADOCIA

Mic dejun. Aceasta zi este dedicata Cappadociei. Optional, puteti survola cu balonul peste vaile Cappadociei (aceasta activitate depinde

exclusiv de conditiile meteo si de disponibilitatile existente la fata locului). Revenim la hotel. Dupa cina, optional, va propunem participarea la o

seara turceasca, spectacol ce se va desfasura intr-o pestera.

Ziua 7: CAPPADOCIA - ANKARA (250 km)

Mic dejun. Ziua incepe cu o oprire la orasul subteran Kaymakli. Urmeaza oprire la Urgup. Ne continuam drumul catre Avanos. Dupa tur, plecare

spre Ankara. Cazare si cina la hotel Atalay 4* sau similar.

Ziua 8: ANKARA - ISTANBUL (450 km)

Mic dejun. Tur panoramic al capitalei Turciei. Plecare catre Istanbul. Cazare la hotel Vicenza 4* sau similar.

Ziua 9: ISTANBUL

Mic dejun. Tur de oras cu ghid local. De asemenea, se poate opta pentru o croaziera de-a lungul Stramtorii Bosfor.

Ziua 10: ISTANBUL - BUCURESTI

Mic dejun. Dupa eliberarea camerelor, timp liber pentru cumparaturi sau vizitarea Marelui Bazar.. Transfer la aeroport si imbarcare pe cursa

Tarom cu destinatia Bucuresti. Decolare din Istanbul la ora 18:35 si sosire la Bucuresti la ora 19:50.

PROGRAMUL CIRCUITULUI:
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CIRCUIT EGIPT

Istorie, civilizatie, mister

Cairo – Aswan – croaziera pe Nil (3 nopti) – Luxor –

Hurghada

Plecari: 30.03, 06.04, 13.04, 27.04 (Paste), 04.05, 

21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 

23.11 (12 nopti) 

PROGRAMUL CIRCUITULUI:

Ziua 1: BUCURESTI - CAIRO

Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Henri Coanda (Otopeni), ora 22:30. Plecare spre

Cairo cu compania TAROM la ora 00:30 (noaptea de marti spre miercuri). Sosire in

capitala Egiptului la ora locala 03:15 dimineata si transfer pentru cazare la hotel Barcelo

Pyramids 4* sau similar in Cairo. De aceasta noapte de cazare se va beneficia partial.

Ziua 2: CAIRO

Mic dejun. Azi vom vizita cele trei piramide (Keops, Kefren si Mikerinos) si Sfinxul. Piramida lui Keops este singura minune a lumii. Vom vizita un

vechi magazin de parfumuri orientale din Cairo si o fabrica de papirus. Vom servi dejunul la un restaurant local. Cina si cazare la hotel in Cairo.

Ziua 3: CAIRO - ASWAN (zbor)

Mic dejun. Transfer la aeroport pentru imbarcare pe cursa interna Cairo - Aswan cu o companie aeriana locala. Sosire in Aswan si vizita la

gradina botanica cu feluca (barca mica si ingusta, cu panze). Transfer la hotel Tolip Aswan 4* superior sau similar in Aswan. Cina la hotel.

Ziua 4: ASWAN – KOM OMBO

Mic dejun. Excursie optionala la Abu Simbel. Dupa ora 13:00, imbarcare pe vasul de croaziera de 5*. Vom servi pranzul la bordul vasului.

Navigare catre Kom Ombo, sosire si vizitarea templului Kom Ombo. Cina si cazare pe vasul de croaziera.

Ziua 5: EDFU

Mic dejun. Azi vom naviga spre Edfu unde vom vizita templul cu acelasi nume, dedicat zeului Horus, unul dintre cele mai bine pastrate temple din

Egipt. Vom servi masa de pranz si cina pe vasul de croaziera.

Ziua 6: LUXOR

Mic dejun pe vasul de croaziera. Azi vom sosi in Luxor. Dimineata ne vom trezi devreme pentru a vizita monumentele antice de pe malul vestic al

Nilului. Ne vom intoarce pe vasul de croaziera pentru a servi masa de pranz. Dupa amiaza vom vizita templele de pe malul estic al Nilului. Cina si

cazare pe vasul de croaziera

Ziua 7: LUXOR - HURGHADA (300 km)

Mic dejun pe vasul de croaziera. Eliberarea camerelor si plecare spre Hurghada (distanta de 300 km se parcurge in aproximativ 4 ore). Sosire la

Hurghada si cazare in regim all inclusive la hotel AMC Royal 4* sau similar.

Ziua 8: HURGHADA, Marea Rosie

Mic dejun. Timp liber pentru plaja si relaxare sau pentru cumparaturi. Va propunem, optional, o croaziera pe Marea Rosie. Veti avea posibilitatea

de a face snorkeling in largul marii si de a admira corali sau diferite vietuitoare marine.

Ziua 9: HURGHADA, Marea Rosie

Mic dejun. Timp liber sau posibilitate de excursii optionale: jeep safari in desert pentru a vedea un sat de beduini si apusul de soare printre dunele

de nisip sau scufundare cu submarinul.

Ziua 10: HURGHADA - CAIRO (460 km)

Mic dejun. Dupa eliberarea camerelor, transfer cu autocarul la Cairo pentru cazare si cina la hotel Barcelo Pyramids 4* sau similar.

Ziua 11: CAIRO

Mic dejun. Dimineata vom vizita Muzeul de Egiptologie - care gazduieste cea mai importanta colectie de obiecte istorice datand din perioada

faraonica. Optional, vizita la Saqqara si Memphis; la Saqqara se afla celebra piramida in trepte a lui Zoser. Cina la hotel.

Ziua 12: EXCURSIE OPTIONALA LA ALEXANDRIA

Mic dejun. Timp liber sau, optional, excursie de o zi la Alexandria. Cazare si cina la hotel. De aceasta noapte de cazare se va beneficia partial,

conform orarului de zbor. In cursul noptii, transfer la aeroport pentru imbarcare pe cursa TAROM cu destinatia Bucuresti.

Ziua 13: CAIRO - BUCURESTI Decolare din Cairo la ora 04:00 dimineata. Sosire la Otopeni la ora 06:50.

Plecari
Pret/persoana A treia persoana in camera dubla

Supliment camera single
(loc in camera dubla) taxe incluse (adult)

30.03. 1365 1345 280

06.04, 13.04, 27.04 (Paste), 04.05, 

21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10
1385 1365 280

26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11 1395 1375 280

ATENTIE: patul suplimentar este un pat pliant si va fi adaugat intr-o camera dubla, spatiul fiind limitat. Camerele cu 3 ocupanti sunt la cerere. 

SERVICII INCLUSE:

• transport cu avionul zbor direct Bucuresti - Cairo si retur cu compania TAROM;

• transport cu avionul cursa interna: Cairo - Aswan cu o companie locala;

• 12 nopti cazare: 5 nopti in Cairo, din care 1 noapte cu mic dejun si 4 nopti cu

demipensiune, la hotel 4* (de prima si ultima noapte de cazare se va beneficia

partial, conform orarului de zbor), 1 noapte cu demipensiune in Aswan la hotel 4*,

3 nopti cu pensiune completa pe vas de croaziera 5*, 3 nopti cu all inclusive in

Hurghada la hotel 4*; • transport local cu autocar dotat cu aer conditionat;

• transferuri aeroport - hotel - aeroport; • doua tururi de jumatate de zi in Cairo;

• vizita la gradina botanica cu feluca in Aswan; • vizitarea templelor

• vizitarea mormintelor faraonilor din Valea Regilor si a Colosilor lui Memnon;

• vizite in Cairo: Muzeul de Egiptologie, Muzeul de Parfumuri Orientale, Institutul

Papirusului, Sfinxul si cele trei piramide de pe platoul Giza (vizita exterioara);

• insotitor roman de grup; • taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari).

NU SUNT INCLUSE: 

• taxa de viza: 25 USD/persoana (viza se achita si se obtine

pe aeroport in Cairo, la sosire); 

• asigurarea medicala de calatorie (optionala); 

• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu 

contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal

hotelier, ghizi): 35 EURO/persoana – se practica in Egipt,

se achita la sosirea in tara de destinatie;

• excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice, altele

decat cele mentionate ca fiind incluse; • bauturile alcoolice 

sau racoritoare la mesele incluse in program. 

Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv luna ianuarie 2021. In situatia majorarii de catre

compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile inainte de plecare), agentia isi rezerva dreptul

de a modifica pretul circuitului conform cu noile valori ale acestor taxe. 

GRUP MINIM: 

25 persoane. Pentru un grup de 20-24 persoane, pretul se majoreaza cu 30 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 20 participanti pretul

se recalculeaza sau circuitul se reprogrameaza. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania

aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul

rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare
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CAPPADOCIA – ANKARA – ISTANBUL

Calatorie in labirinturile din regiunea cailor frumosi

Bucuresti – Canakkale – Troia – Pergam – Kusadasi – Efes –

Pamukkale – Konya –Cappadocia – Ankara – Istanbul –

Edirne

Plecari: 25.03, 15.04, 27.04 (Paste si 1 Mai), 13.05, 27.05 (1 

Iunie), 17.06 (Rusalii), 15.07, 12.08, 02.09, 23.09, 07.10, 21.10, 

25.11.2021 (1 Decembrie) 

(10 zile/ 9 nopti)

GRUP MINIM: 40 PERSOANE

- Pentru un grup de 39-35 persoane, pretul se majoreaza cu 15 EURO/persoana

- Pentru un grup de 34-30 persoane, pretul se majoreaza cu 25 EURO/persoana

- Pentru un grup de 29-25 persoane, pretul se majoreaza cu 30 EURO/persoana

Pentru un numar mai mic de 25 participanti pretul se recalculeaza sau circuitul se anuleaza. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi

rezerva dreptul de a schimba mijlocul de transport sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi.

SERVICII INCLUSE:

• transport cu autocar (standard international)

conform itinerariului;

• 9 nopti cazare cu mic dejun la hotel 3* si 4* astfel:

1 noapte in Canakkale, 1 noapte in Kusadasi, 1 noapte in

Pamukkale, 3 nopti in Cappadocia in zona Nevsehir,

1 noapte in Ankara, 2 nopti in Istanbul;

• tururi de oras si vizite conform programului;

• insotitor roman de grup.

NU SUNT INCLUSE:

• asigurarea medicala de calatorie cu extinderea beneficiilor in contextul

Covid-19 (optionala–recomandata);

• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de

comercializare a pachetului de servicii turistice, in pachet cu asigurarea

medicala de calatorie;

• taxa traversare ferryboat Canakkale – Eceabat 5 EURO/ persoana, se

achita la fata locului;

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: personal hotelier): 10 EURO/

persoana – se practica in Turcia, se achita la

sosirea in tara de destinatie; • excursiile optionale;

• intrarile la obiectivele turistice; • bauturile alcoolice sau racoritoare la

mesele incluse in rogram.

PRET/persoana: 349 EURO (loc in camera dubla/ tripla)

Supliment camera single: 175 EURO.

Pret pentru a treia persoana in camera dubla (adult cu pat suplimentar): 319 EURO

Pret pentru copil 2 – 11.99 ani in camera cu 2 adulti (cu pat suplimentar): 249 EURO

ZIUA 1: BUCURESTI – CANAKKALE (700 km)

Intalnire cu insotitorul de grup la Gara de Nord (coloane) in fata Parcului

Ministerului Transporturilor la ora 05:00. Vom traversa stramtoarea Dardanele de la Eceabat la Canakkale cu feribotul: pret/ persoana 5 EURO, 

se achita la fata locului. Sosire in Canakkale, cazare la hotel 3*.

Ziua 2: CANAKKALE – TROIA – PERGAM – KUSADASI (400 km)

Mic dejun. Oprire la Troia. In continuare vom vizita Pergamon (Bergama). Seara cazare in zona Kusadasi la hotel 4*.

Ziua 3: KUSADASI – EFES – CASA FECIOAREI MARIA – PAMUKKALE (210 km)

Mic dejun. De dimineata vom vizita Efes. Continuand, vom ajunge la Pamukkale. Seara cazare in zona Pamukkale la hotel 4*.

ZIUA 4: PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA (625 km)

Mic dejun. Parasim Pamukkale, ne indreptam spre Konya, apoi ne continuam drumul spre Cappadocia. Seara cazare la hotel 4* in zona Nevsehir.

Ziua 5 : CAPPADOCIA – GOREME – PASABAG – UCHISAR – AVANOS

Mic dejun. Astazi vom afla tainele regiunii Cappadocia. Seara intoarcere la acelasi hotel pentru cazare.

ZIUA 6: CAPPADOCIA – KIZILCUKUR (Valea Rosie) – CAVUSIN – KAYMAKLI

Mic dejun. Dimineata, va recomandam (optional) zbor cu balonul cu aer cald. Pret informativ: de la 220 EURO / persoana (in functie de

disponibilitatile de la fata locului), minim 25 de platitori. Dupa amiaza facem o plimbare la Kizilcukur (Valea Rosie) si in satul Cavusin. Ultima

oprire va fi la orasul subteran Kaymakli. Cazare in regiunea Cappadocia.

ZIUA 7: CAPPADOCIA – ANKARA (300 km)

Mic dejun. Plecam spre Ankara. Dupa amiaza ajungem la Ankara, unde vom realiza turul panoramic si pietonal al capitalei Turciei. Cazare la

hotel 3*.

Ziua 8: ANKARA – ISTANBUL (500 km)

Dupa micul dejun pornim spre Istanbul. Sosire pe malul asiatic al Bosforului in cursul pranzului si vizite. Seara traversam canalul spre partea

europeana a Istanbulului. Cazare la hotel 3*.

Ziua 9: ISTANBUL

Mic dejun. Tur pietonal de oras cu insotitorul de grup in cartierul vechi. Cazare la acelasi hotel. Timp liber la dispozitie. Dupa amiaza va propunem

optional: Croaziera pe Marea Marmara la Insula Printului – Buyukada. Dupa amiaza intoarcere la hotel.

Pret informativ: 60 EURO/persoana pentru un grup minim de 20 persoane.

Ziua 10: ISTANBUL – EDIRNE – BUCURESTI (640 km)

Mic dejun. Dupa eliberarea camerelor, plecare spre Bucuresti. Dupa un scurt popas in Edirne, vom traversa Bulgaria si vom ajunge in Bucuresti in

cursul noptii, in functie de formalitatile vamale.

PROGRAMUL CIRCUITULUI:
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CORFU

Sărbători Pascale 2021

București – Corfu

Plecare: 29 APRILIE 2021

Durată: 6 zile

Transport: Autocar

ITINERARIU:
Ziua 1 | 29.04.2021: București - Promahonas - Salonic (650 km)

Îmbarcarea în autocar și deplasare spre capitala Macedoniei, unde vizităm Biserica

Sfantului Dimitrie. Tur cu autocarul în Salonic, pe renumitul Bulevard Egnatia: Biserica Sfânta Sofia, copie a celei din Constantinopol, unde se

află moastele Sfântului Vasile cel Nou și Biserica Sf Gheorghe, cea mai veche biserică creștină din Grecia, Arcul lui Galerius, Turnul Alb,

simbolul orașului. La fel cum Franța are Turnul Eiffel și Londra Big Ben-ul, așa și Grecia are o construcție înaltă și renumită care se află în orașul

Salonic și se numește Turnul Alb (Lefkos Pyrgo). Timp liber pentru vizite individuale. Cazare în Salonic.

Ziua 2 | 30.04.2021: Salonic - Valea Tembi - Kalambaka - Igoumenitsa - Corfu (350 km

Ne continuăm traseul către către Complexul Monahal de la Meteora și facem o scurtă oprire la Schitul Sf. Paraskevi din Valea Tembi, unde

descoperim ascuns într-o stâncă un izvor subteran, a cărui apă este considerată a fi tămăduitoare pentru bolile de ochi. Înainte de a urca la

Mănăstirile Meteorei, ne oprim și descoperim tehnica picturii icoanelor bizantine la Atelierul de icoane din Kalambaka. Vizităm două mănăstiri din cele

6 existente: Mănăstirea Varlaam și Marele Meteor. După o pauză de prânz, călătorim spre portul din Igoumenitsa, de unde ne îmbarcăm în feribotul

spre Insula Corfu. Odată ajunși la hotel, servim cina. Cazare în Insula Corfu.

Ziua 3 | 01.05.2021: Kerkyra & Slujba de Înviere

În această zi descoperim frumoasa capitală a insulei, Kerkyra. La orele prânzului vom admira un obicei insular unic, păstrat de-a lungul timpului:

locuitorii așează la balcoane steaguri medievale roșii și aruncă ulcioarele de lut, convinși că odată cu venirea primăverii vor avea recolte mai

bune și vor fi mai norocoși. Vizităm Vechea Fortareață, Palatul Regal, Universitatea Mării Ionice, Vechiul Port și Basilica Sfântul Spiridon. Timp

liber pentru servirea mesei și cumpărături. După-amiază revenim la hotel, servim cina și ne deplasăm la biserica din localitate pentru Slujba de

Înviere.

Ziua 4 | 02.05.2021: Marele Tur al Insulei

Timp liber la dispoziția turiștilor sau excursie opțională Marele Tur al Insulei. Călătorim spre stațiunile din Nordul insulei, până aproape de Albania

(5 km distanță, dincolo de apă se vede Albania), până la stațiunea Sidari cu renumita Lagună Albastră. Ne îndreptăm spre cea mai renumită

stațiune din Corfu: Paleokastrita, cu o plajă minunată în interiorul unui golf în formă de potcoavă , cu ape de culoarea smaraldului. Putem vizita

vechea Mănăstire închinată Maicii Domnului (Panaghia). În funcție de vreme, plajă și baie, într-un loc de poveste. Opțional, plimbare cu

Submarinul Galben, pentru a explora adâncurile mării și dantelaria stațiunii, sau plimbare cu minivaporașe, la grotele și mini-peșterile de o

frumusețe care îți taie răsuflarea. Continuăm apoi spre satul tradițional Lakones și vom opri la Bella Vista, de unde vom admira cea mai

fascinantă panoraăa a întregii zone. Poposim în Kerkyra (Corfu Town) pentru ultimele cumpărături și ne întoarcem la cazare.

Ziua 5 | 03.05.2021: Corfu - Ioannina - Metsovo - Paralia Katerini - Serres (400 km)

Părăsim frumoasa insulă și revenim pe Grecia continentală. Călătorim spre Metsovo, un cochet sătuc situat la poalele munților Pindului. Locuit

de vlahi, vorbitori de aromană, aici te poți înțelege cu localnicii. Continuăm deplasarea și poposim în Paralia Katerini, stațiunea aflată la poalele

Muntelui Olimp, unde servim prânzul și facem ultimele cumpărături pentru cei dragi. Spre seară sosim la cazare, în orașul situat la granița cu

Bulgaria, Serres. Cazare în Serres.

Ziua 6 | 04.05.2021: Serres - Sofia - București - Bacău (950 km)

Apoi ne continuăm drumul spre graniță. Pe traseu, vizităm Mânăstirea Sf. Ioan de Rila, întemeiată în sec al 10-lea de către Sf. Ioan, cel la care

Sf. Ioan de Kronstadt avea mare evlavie Cu sufletul plin de energie, soare, iubire, armonie, iertare, speranță și pace ne continuăm drumul spre

casă. Sosire în funcție de formalitățile vamale și condițiile de trafic.

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat pentru transport internațional de 

persoane;

• 5 nopți cazare cu mic dejun la hoteluri 3*;

• 3 cine incluse pe Insula Corfu;

• Ghid-însoțitor din partea agenției;

• BONUS: Asigurare storno & medicală inclusă în pachetul 

turistic. 

SERVICII NEINCLUSE

• Bilet ferryboat Igoumenitsa: 20€

• Taxe de intrare la obiectivele turistice și nici ghizii locali pentru 

acestea;

• Taxe hoteliere (se achită direct de turist la recepția hotelurilor).

SUPLIMENTE ȘI REDUCERI

• Supliment single: 120€

• Reducere copii 2-12 ani în camera cu 2 adulți: 80€

PLAN TARIFAR:

FLEXI 345 EURO                                         NERAMBURSABIL 319 EURO

loc în cameră dublă/triplă loc în cameră dublă/triplă
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GRECIA – Tur Clasic

Salonic – Meteora – Atena - Delphi

Bacău - Salonic – Meteora – Atena – Delphi

Perioadă: 16 – 22 MAI 2021

Durată: 7 zile

Transport: Autocar

ITINERARIU:
Ziua 1 | 16.05.2021: Bacău – Ruse – Sofia – Salonic (960km)

Îmbarcare în autocar, ora 00:30, din Bacău și ne îndreptăm spre Salonic. In 

Bulgaria vom face o scurta oprire, incentrul Sofiei, langa Catedrala Aleksander

Nevski si Biserica Sfanta Sofia - aceasta fiind una dintre cele mai vechi biserici,

subsolul ei găzduind o veche necropolă și vestigii ale altor patru biserici. (vizita panoramica a 

orasului). Seara, cazare si timp liber pentru plimbare si odihna in Salonic la hotel 3*.

Ziua 2 | 17.05.2021: Salonic – Meteora – Atena (650km)

Mic dejun.  Dimineata devreme plecam spre manastirile Meteora. Prima vizita va avea loc in Valea Tembi, la Schitul Sfintei Paraschevi. In 

continuare ne vom opri la atelierul de icoane bizantine, unde vom cunoaste tehnica picturii acestora, urmand vizita la doua dintre cele sase

manastiri existente (Varlaam si Marele Meteor – biletele de intrare nu sunt incluse, pret informativ 3 EURO/ persoana/ manastire). Dupa un 

popas pentru masa de pranz, ne continuam drumul spre capitala Greciei. Seara cazare in Atena la hotel 3*.

Ziua 3 | 18.05.2021: Turul Atenei – Portul Pireu – Centrul Olimpic

Mic dejun. Tur de oras Atena: Stadionul Olimpic, Parlamentul si Piata Sintagma, Academia, Universitatea, Biblioteca, Pietele Omonia si

Karaiskaki . Dupa tur vizita cu ghid local la Acropole (bilet de intrare optional: 22 EURO/adult), leaganul civilizatiei antice elene, monument al 

arhitecturii mondiale, unde vom admira vestigiile pastrate de aproape 2500 de ani,precum templele Parthenon, Erechteion, Athena Nike, 

propileele, Odeonul. In continuare strabatem pietonal renumitul cartier Plaka spre Areios Pagos, Agora, forumul Roman, Mitropolia. Timp liber 

pentru pranz in cartierul Plaka. Dupa amiaza, optional, excursie la Cap Sounion, pentru Apus de Soare la Templul lui Poseidon (un fenomen unic

in lume). Pret: 20 EURO/ persoana. Seara, intoarcere la Atena. Va recomandam un tur pietonal cu insotitorul de grup in cartierul Plaka de la 

poalele Acropolei. Cazare la acelasi hotel. 

Ziua 4 | 19.05.2021: Micene – Epidaur – Nafplio – Canalul Corint(optional)

Timp liber la dispozitie in Atena, sau optional excursie cu ghid local vorbitor de limba romana, in Peninsula Peloponez. Se viziteaza: Istmul si

canalul de Corint, Mycene, unde se vor vizita cetatea antica, teatrul si mormantul lui Agamemnon si intr-un final Nafplion. Pret informativ: 60 

EURO/persoana (minim 20 platitori). Include: transport cu autocarul, biletele de intrare la obiective (Mycene & Epidavros in valoare de 

aproximativ 30 euro), asistenta ghid local (grup minim 25 platitori). Intoarcere la Atena. Seara, timp liber la dispozitie. Cazare la acelasi hotel.

Ziua 5 | 20.05.2021: Croaziera la Insulele Golfului Saronic: Eghina – Hydra – Poros(optional)

Mic dejun. Timp liber la dispozitie pentru vizite individuale. Optional, croaziera de o zi spre trei insule, Eghina – Hydra – Poros. Va propunem o 

frumoasa plimbare in cele mai frumoase insule ale golfului Saronic cu plecare din Portul Pireu. Prima oprire o vom face in Poros. Urmatoarea

oprire se va face in insula Hydra. Ultimul popas este insula Eghina, cea mai mare din cele trei, numita si Insula Fisticului. Pranzul va fi servit pe 

vapor si este format din aperitiv, fel principal si desert (bauturile nu sunt incluse); pe durata croazierei va puteti bucura si de programul artistic 

prezentat de echipa de animatie a vasului. Pret informativ: 100 EURO/

persoana. Intoarcere la Atena. Cazare la acelasi hotel.

Ziua 6 | 21.05.2021: Atena – Delphi – Salonic (550km)

Mic dejun. Dimineata devreme plecam spre Delphi, orasul antic. Vizita individuala in situl arheologic. Continuam traseul catre Paralia Katerini pe 

ruta: Lamia – Larissa – Valea Tembi – Platamonas. Seara cazare in Salonic la hotel 3*.

Ziua 7 | 22.05.2021: Salonic – Sofia – Bacau(960km)

Mic dejun. Tur panoramic al Salonicului. Vom admira: Catedrala Sfantul Dimitrie, Biserica Sfantul Gheorghe, Arca lui Galeriu, Biserica Sfanta

Sofia la moastele Sfantului Vasile cel Nou, Catedrala

Mitropolitana Grigorie Palama din Salonic, Turnul Alb (simbol al orasului, secolul XVI). Dupa tur plecam spre casa. Sosire in Bacau seara in 

functie de trafic si formalitatile vamale.

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat pentru transport internațional de 

persoane;

• 6 nopți cazare cu mic dejun la hoteluri 3*;

• Insotitor din partea agenției;

• Vizite conform programului;

• BONUS: Asigurare storno & medicală inclusă în pachetul 

turistic. 

SERVICII NEINCLUSE

• Excursiile optionale mentionate in program;

• Taxe de intrare la obiectivele turistice și nici ghizii locali pentru 

acestea;

• Taxe hoteliere (se achită direct de turist la recepția hotelurilor).

SUPLIMENTE ȘI REDUCERI

• Supliment single: 120€

• Reducere copii 2-12 ani în camera cu 2 adulți: 80€

• Reducere al treilea adult in camera dubla: 30€

PLAN TARIFAR:

FLEXI 349 EURO                                         NERAMBURSABIL 329 EURO

loc în cameră dublă/triplă loc în cameră dublă/triplă
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GRECIA – Pelerinaj

Șapte Mari Sfinți Vindecători

Grecia – Pelerinaj

Perioadă: 24 Octombrie 2021

Durată: 9 zile

Transport: Autocar

ITINERARIU:
Ziua 1-2 | 24.10.2021: Bacău – Salonic - Kalambaka (1180 km)

Îmbarcare în autocar, ora 13:00, din Bacău și ne îndreptăm spre Kalambaka. A doua zi ne

îndreptăm către Complexul Monahal de la Meteora, cu o scurtă oprire pe Valea Tempi

la Schitul săpat în stâncă, Sf. Paraschevi. Vizităm Marele Meteor (3 euro/pers.) cu Hramul

Metamorfosi (Schimbarea la Față) și Sf. Ștefan (3 euro/pers.). Opțional, după ce coborâm

de la Meteora se poate servi masa de seară la o tavernă din apropiere. Cazare în Kalambaka.

Ziua 3 | 26.10.2021: Kalambaka - Kato Xenia - Glyfa - Agiokampus - Insula Evia - Lefkanti (320 km)

Urmăm traseul spre Insula Evia și vizităm pe drum Mănăstirea Kato Xenia care adăpostește Icoană făcătoare de minuni Kato Xenia , posibil pictată

de Sf. Evanghelist Luca și două părți din Brâul Maicii Domnului. Trecem cu ferryboat-ul la ora 13.00 ( cca 30 min ), Glyfa-Agiocampus, spre Insula

Evia. Scurtă vizită la Cuviosul David. Ne oprim pentru închinare la Biserica cu moaștele întregi ale Sfântului Ioan Rusu. Cazare în Lefkanti.

Ziua 4 | 27.10.2021: Lefkanti - Nea Makri - Atena - Pireu - Aegina (140 km)

Plecare spre Nea Makri unde vizităm și ne închinăm la moaștele Sf. Efrem cel Nou. Tur panoramic din autocar al centrului Atenei: Acropolis,

Parlamentul, Piața Syntagma, Muzeul Bizantin, Catedrala Metropolitană. Ne îndreptăm spre Pireu, îmbarcare pe ferryboat, ora 15.00, spre Insula

Aegina, unul din cele mai iubite locuri de pelerinaj din Grecia: Mănăstirea Sfintei Treimi - Sf. Nectarie. Cazare în Insula Aegina.

Ziua 5 | 28.10.2021: Aegina - Pireu - Corint - Kato Rodini (200 km)

Revenim cu ferryboat, ora 10.30 din Aeghina și debarcăm în Pireu. Facem o scurtă oprire, pentru fotografii, la Canalul Corint, după care e

deplasăm spre locul de cazare. Acest canal, care leagă Marea Egee de Marea Ioniacă, este cel mai îngust canal navigabil din întreaga lume.

Cazare în Kato Rodini.

Ziua 6 | 29.10.2021: Kato Rodini - Patras - Kyllini - Poros - Argostolion (180 km)

Mergem spre Patras și ne vom închina la moaștele Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat, Apostolul românilor. Traversăm cu ferryboatul la ora

12.30, Kyllini - Poros, pe Insula Kefalonia. Avem ocazia să ne curățim sufletește la Biserica Maicii Domnului, apoi la Biserica cu Crinii Maicii

Domnului. După masă mergem la Mănăstirea unde se află și măicuțe românce, Sf. Gherasim Izgonitor de Demoni. Cazare în Argostolion.

Ziua 7 | 30.10.2021: Argostolion - Fiskardo - Nidri - Igoumenitsa - Kerkyra - Kanoni (290 km)

Traversare la ora 13.30 din portul Fiskardo (Kefalonia) către Nidri (Insula Lefkada), aprox ora 15.00. Nidri (sau Nydri) este un oraș fermecător

situat pe coasta de sud-est a Insulei Lefkada, la circa 17 km sud față de capitala Lefkas. Cea mai populară stațiune turistică de pe insula Lefkada

este amplasată în jurul golfului cu același nume. Stațiunea oferă priveliști încântătoare spre insulele Sparti, Madouri, Meganisi și Skorpios, insula

faimosului Aristotelis Onasis. Ajungem în Lefkada, insula consemnată de Strabo cu numele de Leucas, a 4-a că mărime din arhipelagul ionic.

Scurtă vizită la Mănăstirea Faneromeni. Continuăm traseul către Igoumenitsa și traversare cu ferryboat-ul la ora 18.45 în Insula Corfu (Kerkyra).

Cazare în Kanoni.

Ziua 8 | 31.10.2021: Kanoni - Kerkyra - Igoumenitsa - Paralia Katerini (380 km)

Avem ocazia să ne închinăm la Mitropolia din Kerkyra cu moaștele Sf. Teodora Împărăteasă, Biserica Sf. Spiridon, moaștele sfântului vindecător

de cancer și alte boli grave. Traversare cu ferryboat-ul , pe continent, la ora 11.15. Ne continuăm traseul către Igoumenitsa (traversare cu

ferryboat-ul) și vizităm Mănăstirea Sf. Efrem Sirius de la poalele Muntelui Olimp. Cazare în Paralia Katerini.

Ziua 9 | 01.11.2021: Paralia Katerini - Salonic - Mănăstirea Rila - București - Bacău (1020 km)

După servirea micului dejun, plecăm spre Thessalonik, unde vizităm Biserica Sfântului Dimitrie (ne închinăm la moaștele Sf. Dimitrie - Izvorâtorul

de mir și la moaștele Sfintei Anisia) și Catedrala Metropolitană, moaștele Sf. Ierarh Grigorie Palama. Tur cu autocarul în Salonic: Biserica Sfânta

Sofia, copie a celei din Constantinopol, unde se află moaștele Sfântului Vasile cel Nou, Biserica Sf. Gheorghe, cea mai veche biserică creștină

din Grecia și Turnul Alb, simbolul orașului. Opțional propunem vizită la Mănăstirea Rilla din Bulgaria, întemeiată în sec al 10-lea de către Sf. Ioan

– cel la care Sf. Ioan de Kronstadt avea mare evlavie. Sosire în București/Bacău, funcție de formalitățile vamale și condițiile de trafic.

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat pentru transport internațional de 

persoane;

• 7 nopți cazare cu mic dejun la hoteluri 3*;

• Ghid / preot din partea agenției;

• BONUS: Asigurare storno & medicală inclusă în pachetul 

turistic;

• Toate traversarile cu ferryboat din program

• Excursiile la Kato Xenia, Mrea Sf.Patapie Loutrakis, Souroti-

Paisie Aghioritul 

SERVICII NEINCLUSE

• Pachet 5 cine: 55€

• Taxe de intrare la obiectivele turistice și nici ghizii locali pentru 

acestea;

• Taxe hoteliere (se achită direct de turist la recepția hotelurilor).

SUPLIMENTE ȘI REDUCERI

• Supliment single: 140€

• Reducere copii 2-12 ani în camera cu 2 adulți: 75€

PLAN TARIFAR:

FLEXI 480 EURO                                         NERAMBURSABIL 450 EURO

loc în cameră dublă/triplă loc în cameră dublă/triplă
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SERBIA, CROAȚIA & MUNTENEGRU

Paradisul ascuns al Mării Adriatice

SERBIA, CROAȚIA & MUNTENEGRU

Perioadă: 4 SEPTEMBRIE 2021

Durată: 9 zile

Transport: Autocar

ITINERARIU:
Ziua 1 | 04.09.2021: Bacău - Orșova - Belgrad (850 km)

Îmbarcarea în autocar și deplasare spre Orșova, unde vă invităm într-o plimbare cu barca

prin Cazanele Mici și Mari. Trecem podul de pe cel mai mare baraj hidroenergetic din

Europa - hidrocentrala Porțile de Fier, prin apropierea Piciorului Podului lui Traian.

Admirăm faimosul Cap a lui Decebal, apoi continuăm drumul spre Belgrad. Tur panoramic

al capitalei Serbiei, situată pe cele două ape internaționale, la confluența râurilor Sava și Dunărea, în campia Panoniei. Vom descoperi

Skadarlija, cartier boem din centrul vechi, numit și Montmarte al Belgrad-ului. Se vizitează Catedrala Sf. Sava, simbolul religiei sârbe. Cazare în

Belgrad.

Ziua 2 | 04.09.2021: Belgrad - Canionul Tara - Cetinje - Budva (560 km)

Ne continuăm excursia, către Muntenegru, iar după traversarea graniței pătrundem în Parcul National Durmitor, zonă de o frumusețe copleșitoare, cu

munți măiestoși împăduriți, lacuri glaciare cu ape de cleștar, cascade, platouri amețitoare și, bineînțeles, peisajele spectaculoase ale Canionului Tara.

Vom traversa unul din cele mai spectaculoase poduri, Djurdjevica Tara, peste înălțimile canionului și străbatem peisajele magnifice, continuând

traseul spre sud, trecând pe lângă Canionul Moraca și Biogradska Gora, singura pădure tropicală ramasă din Europa. Tur pietonal al capitalei istorice

a Muntenegrului, Cetinje, oraș așezat deopotrivă în apropierea celor mai frumoase zone de schi și a celor mai minunate plaje. Cazare în Budva.

Ziua 3 | 05.09.2021: Budva - Boka Kotorska - Dubrovnik - Neum (220 km)

Vizităm Cetatea Budva și facem o plimbare pe faleza renumitei stațiuni de la Marea Adriatică. Continuăm traseul spre Golful Kotor de la Marea

Adriatică. Vom face un scurt popas în Kotor, așezare cu iz medieval și influențe din arhitectura venețiană, situată în cea mai retrasă parte a

golfului. Plecăm mai departe spre Dubrovnik, în Croația, un oraș fermecator, supranumit și Perla Adriaticii. Vom vizita Mănăstirea Franciscană,

Palatul (sec. XV), Zidurile Orasului. Timp liber pentru plimbare pe Placa, promenada orașului. Plecare de-a lungul Coastei Dalmate, mărginită de

apele azurii ale Mării Adriatice. Cazare în Neum.

Ziua 4 | 06.09.2021: Neum - Split - Troghir - Sibenik - Zadar (400 km)

Începem ziua în Split (al 2-lea oraş ca mărime din ţară), unde se vizitează Palatul şi Mausoleul lui Diocletian (astăzi transformat în Catedrală),

Poarta de Aur, şi Templul lui Jupiter. După un scurt popas în stațiunea Trogir (Patrimoniu UNESCO), continuăm și vizităm orasul Sibenik, cel mai

vechi oraș croat la Adriatică. În Sibenik putem vizita un castel din centrul orașului și numeroase construcții frumoase, cum ar fi Palatul Foscolo

(în stil gothic) sau biserica St. Laurent (în stil baroc). Cazare în Zadar.

Ziua 5 | 07.09.2021: Zadar - Plitvice - Opatija - Lavran (330 km)

Cu secole în urmă, metropolă a Dalmației și astazi centrul regiunii, Zadar este un oraș cu o bogată moștenire în monumente foarte importante în

întreaga lume: Forumul Roman, Biserica St. Donatus, imensele ziduri ale orașului, numeroase palate, vile si alte monumente. Ca si in vremurile

romane, este centrul vieții civice și religioase, Biserica Sfântului Donatus dominând o parte a ei. Opțional Parcul Naţional Plitvice, rezervaţie

naturală sub protecţia UNESCO. Cazare în Lavran.

Ziua 6 | 08.09.2021: Rijeka - Opatija (40 km)

Program liber pentru a vă bucura de soare, plajă și de apa incredibil de limpede a Adriaticii. Noi vă invităm în excursia opțională pe Insula Krk, de

unde ne putem îmbarca pentru croazieră pe Marea Adriatică, unde vom admira Insulele Krk, Cres, Plavnik și Komati.

Ziua 7 | 09.09.2021: Postojna - Ljublhana - Zagreb - Balaton (500 km)

Plecam spre Slovenia la Postojna pentru a vizita celebra peşteră, fenomen carstic de excepţie în Europa. Vom face un tur al acestei superbe

lumi subterane ce are o lungime de 20 km de galerii, camere, pasaje, formațiuni carstice, stalactite și stalagmite. Apoi vizită în capitala Sloveniei

– Ljubljana, unde efectuăm un tur panoramic. Continuăm drumul spre Zagreb. Vom face un tur pietonal în zona centrală unde vom admira

Catedrala Sf. Stefan, Zidul Cetății, Piața Josip Jelacic și Muzeul Mimara. Probabil cel mai cunoscut monument din Zagreb și vedeta orașului este

Catedrala (Katedrala Marijina Uznesenja). Cazare în zona Balaton.

Ziua 8 | 10.09.2021: Balaton - Budapesta (250 km)

După timpul petrecut pe malul Lacului Balaton, vom continua traseul către Budapesta, unde începem turul panoramic cu autocarul, pe parcursul

caruia veți putea admira Citadela care oferă o panoramă extraordinară asupra întregului oraș, Palatul Regal, Biserica Sf. Matias, Bastionul

Pescarilor, Parlamentul, Basilica Sf. Stefan, Dealul Gellert și Băile Termale, Bulevardul Andrassy, Piața Eroilor și Opera Națională. Cazare în

Budapesta.

Ziua 9 | 11.09.2021: Budapesta - Bacău (900 km)

După servirea micului dejun, ne întoarcem acasă, încărcați de cadouri pentru cei dragi și de amintiri frumoase. Sosire în cursul serii, în funcție de 

traffic și formalitățile vamale. 

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat pentru transport internațional de 

persoane;

• 8 nopți cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*;

• Excursie cu barca la Cazanele Dunării;

• Ghid-însoțitor din partea agenției;

• BONUS: Asigurare storno & medicală inclusă în pachetul 

turistic. 

SERVICII NEINCLUSE

• Taxa pod Tara: 2€

• Taxe de intrare la obiectivele turistice și nici ghizii locali pentru 

acestea;

• Taxe hoteliere (se achită direct de turist la recepția hotelurilor).

SUPLIMENTE ȘI REDUCERI

• Supliment single: 170€

• Reduceri copii 2-12 ani în cameră cu 2 adulți: 100€

PLAN TARIFAR:

FLEXI 469 EURO                                         NERAMBURSABIL 429 EURO

loc în cameră dublă/triplă loc în cameră dublă/triplă
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DESTINATII EXOTICE 



MAURITIUS

Sugar Beach Golf & Spa Resort 5*- Flic en Flac

Localizare : Hotelul Sugar Beach 5* este situat pe cea mai frumoasa plaja de pe coasta de

vest, la 15 minute de orasul Flic en Flac si aprox. 55 km de aeroport.

Facilitati : Hotelul Sugar Beach 5* dispune de piscine mari, piscina separata pentru copii,

un restaurant principal, doua restaurante a la carte, baruri, centru Spa cu hamam turcesc,

salon de coafura, sauna, club pentru copii cu varstele intre 2-11 ani, club pentru

adolescenti.

Activitati sportive incluse, in limita disponibilitatilor (unele activitati se desfasoara in incinta

hotelului La Pirogue): windsurfing, caiac, snorkeling, teren de volei, tenis de masa, centru

fitness, aerobic, stretching, yoga.

Contra cost: teren de golf cu 18 gauri, tratamente Spa, inchiriere biciclete, lectii de

scufundari, pescuit.

Perioada Camera deluxe vedere mare  

04.01-30.09 247

01.10-31.10 261

Tarif in euro/persoana/noapte – demipensiune 

Maritim Crystals Beach Hotel 4*- Belle Mare

Supliment all inclusive – 82 eur / persoana / zi

Localizare : Maritim Crystals Beach Hotel este modern si atractiv, cu o atmosfera

informala si locatie fantastica, situat pe coasta de est chiar pe faimoasa plaja intinsa cu

nisip a statiunii Bellle Mare.

Aeroportul se afla la cca. 50 km. Centrul statiunii Belle Mare se afla la doar cateva minute

de hotel.

Facilitati : restaurant, piscina, piscina pentru copii, bar, magazin, caiac, snorkeling,

windsurfing, plimbari cu barcute cu podea din sticla, tenis de masa, volei pe plaja,

kitesurfing etc. Contra cost: pescuit, water ski, plimbari cu barca rapida.

Perioada Camera superioara  Camera superioara vedere mare 

05.01-30.09 153 178

01.10-31.10 153 178

Tarif in euro/persoana/noapte – all inclusive 

COOEE Solana Beach 4* - adults only –

Belle Mare 

Localizare : hotelul COOEE Solana Beach 4* situat in Belle Mare - Mauritius este

inconjurat de palmieri falnici si ofera privelisti uluitoare ale oceanului. Aeroportul

International Sir Seewoosagur Ramgoolam se afla la 58 km distanta.

Facilitati : COOEE Solana Beach 4* le ofera oaspetilor sai piscina în aer liber (deschisa tot

anul), teren de tenis, tenis de masa, windsurfing, caiac, scufundari, snorkeling, sporturi

nautice, sauna, sala de fitness, spa si centru de wellness, divertisment, bar, restaurant (a la

carte), room service, spalatorie, magazine, camere de familie, internet Wi-Fi în întregul

hotel contra cost, parcare proprie gratuita

Perioada Camera superioara  Camera deluxe

07.01-31.08 142 150

01.09-31.10 142 150

Tarif in euro/persoana/noapte – demipensiune 
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MALDIVE

Velassaru Maldives 5*

Localizare : Velassaru Maldives 5* se afla pe insula Velassaru, in atolul Male Sud (aprox.

450 m lungime, 230 m latime), si este la circa 12 km departare de aeroportul din Hulhule.

Reciful insulei se afla la 75-100 m distanta si ofera conditii ideale pentru scufundari si

snorkeling.

Facilitati : Printre facilitatile hotelului Velassaru Maldives 5* enumeram restaurantele: „Vela”

(international) si 2 a-la-carte cu specific mediteranean, european, indian si oriental, bar,

piscina, boutique, centru inchiriere CD/DVD, internet contra cost, cabinet medical,

sezlonguri si umbrele la piscina si la plaja, centru Spa cu 8 sali de tratament si vedere la

ocean, ocazional muzica live.

Tarif in euro/persoana/noapte – mic dejun inclus 

Atmosphere Kanifushi Maldives 5*

Supliment demipensiune – 90 eur / persoana / zi

Supliment pensiune completa – 156 eur / persoana / zi

Localizare: Atmosphere Kanifushi Maldives se alfa in atolul Lhaviyani, iar timpul de transfer

de la aeroport este de 30 de minute cu hidroavionul.

Facilitati : Insulita pe care se afla hotelul Atmosphere Kanifushi Maldives are 2 km lungime

si 90 m latime, iar turistii se pot bucura de urmatoarele facilitati: receptie, 2 piscine cu

sectiune pentru copii, magazin de suveniruri, punct medical, 3 restaurante: restaurantul

principal "The Spice" cu preparate internationale servite la bufet, restaurantul "Just Veg"

pentru vegetarieni, restaurantul a la carte "The Sunset" cu diverse specialitati, 2 baruri

"The Liquid" si "The Sunset".

Cei mici au la dispozitie un miniclub (4-12 ani), o camera de joaca si un loc de joaca.

De cateva ori pe saptamana se canta muzica live.WiFi este gratuit pe toata insula.

Sport & activitati: inchiriere biciclete, biliard, tenis, sala fitness, snorkeling (2 excursii pe zi,

in functie de vreme), windsurf (echipament contra cost), catamaran, canoe..

Tarif in euro/persoana/noapte – all inclusive 

Paradise Island Resort & Spa 4*

Localizare : situat in Atolul Male Nord, se afla pe plaja, pe insula Lankanfinolu. Transfer: 20 

minute cu barca de viteza (24h), la distanta de 10 km e aeroportul Male.

Dimensiunea insulei: 931x201 m (suprafata totala, inclusiv Paradise Island Resort & Spa 

Haven). Hotelul a fost deschis in 1994, ultima renovare completa a avut loc in 2006.

Facilitati : 6 restaurante (2 restaurante pe spatiul hotelului The Heaven: preparate din

bucataria internationala, fructe de mare, 4 restaurante pe spatiul Paradise Island -

restaurantul principal, international, italian, bucatarie japoneza), cafenea, 2 baruri, piscina

(piscina privata in Haven Suite si Ocean Suite, sala de conferinte (75-234 persoane),

Internet (WI-FI la receptia Hotelului Paradise Island, contra cost), centru SPA, magazine

(suveniruri si bijuterii), servicii spalatorie (contra cost), servicii medicale (contra cost),

inchiriere echipament snorkeling (contra cost).

Pentru copii: piscina copii, loc de joaca, patut (la cerere), scaune pentru copii in restaurant 

(la cerere).

Tarif in euro/persoana/noapte – demipensiune 

Perioada Deluxe bungalow   Vila pe plaja 
11.01-30.04 283 441
01.05-31.10 183 341

Perioada Vila standard pe plaja

cu orientare spre apus  

Vila deluxe pe plaja 

cu orientare spre apus 
09.01-30.04 499 584
01.05-31.10 371 456

Perioada Bungalow superior pe plaja Vila pe apa
07.01-30.04 185 292
01.05-31.10 145 247
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SEYCHELLES

Hotel Kempinski Seychelles Resort 5* 

Localizare : situat in sudul insulei Mahe, pe plaja de nisip din Baie Lazare, fiind inconjurat

de gradini tropicale. Resortul face parte din lantul hotelier Kempinski si a fost deschis in

martie 2012. Capitala Victoria este la 40 de minute distanta (cu taxi sau autobuz), iar

aeroportul la 30 de minute.

Facilitati : piscina semi-olimpica (sezlonguri, umbrele si prosoape gratuit), un restaurant tip

bufet "Cafe Lazare", cu preparate din bucataria internationala, un restaurant a la carte"

L'indochine", lounge bar unde se pot servi aperitive in timpul zilei, casino, miniclub copii 4-

12 ani.

Activitati sportive incluse, in limita disponibilitatilor: centru fitness, doua terenuri de tenis,

badminton, caiac, snorkeling, volei pe plaja.

Contra cost: centrul Spa " Kempinski" cu 6 camere pentru tratamente, scufundari, pescuit.

Tarif in euro/persoana/noapte – mic dejun 

Hotel DoubleTree by Hilton Seychelles -

Allamanda Resort & Spa 4*

Supliment demipensiune – 82 eur / persoana / zi

Hotel DoubleTree by Hilton Seychelles - Allamanda Resort & Spa 4*

Localizare : situat in sudul insulei Mahe, pe plaja din Anse Forbans. Transferul de la

aeroport - aprox. 20 minute.

Facilitati: complet renovat in 2013 si preluat de brandul DoubleTree by Hilton si dispune de

restaurant international, bar cu vedere la ocean, lounge, magazin de cadouri, centru spa

(tratamente si masaje contra cost).

Activitati sportive incluse, in limita disponibilitatilor: badminton, frisbee, volei pe plaja,

echipament de snorkeling, caiac, diverse programe de divertisment.

Tarif in euro/persoana/noapte – mic dejun /noapte – all inclusive 

Hotel Berjaya Beau Vallon Bay Resort 3*

Localizare : amplasat in mijlocul unei gradini tropicale si in imediata vecinatate a uneia

dintre cele mai iubite plaje ale arhipelagului. Pana in centrul statiunii Beau Vallon, cu diverse

centre comerciale si restaurante, se poate ajunge pe jos. Capitala insulei, Victoria, se afla la

o distanta de 10 minute de mers cu masina, iar pana la aeroport sunt 15 km.

Facilitati : piscina mare (sezlonguri, umbrele si prosoape fara costuri suplimentare), cu

piscina separata si loc de joaca pentru copii, baby-sitter service (la cerere, contra cost),

magazine, un business center, casino, room service 24h si spalatorie. In afara de

restaurantul principal, va mai stau la dispozitie un restaurant chinezesc a la carte, o pizzerie

si un "Tepanyaki Counter". Oferta gastronomica este completata de 3 baruri. Periodic, sunt

organizate seri cu programe de animatie si divertisment cu muzica live.

Activitati sportive incluse, in limita disponibilitatii: windsurf, navigatie, canoe, hobie cats,

tenis de masa, sala de fitness.

Tarif in euro/persoana/noapte – mic dejun 

Perioada Camera dubla 

vedere munte  

Camera dubla vedere mare 

11.04-13.05 206 244
14.05-31.10 276 314

Perioada Camera dubla vedere la ocean
05.01-27.08 198
28.08-31.10 180

Supliment demipensiune –60 eur / persoana / zi; Supliment pensiune completa –82 eur / persoana / zi

Perioada Camera dubla standard Camera dubla superior 

10.04-31.07 90 105

01.08-25.08 116 128

26.08-31.10 90 105

Supliment demipensiune –40 eur / persoana / zi; Supliment pensiune completa – 72 eur/ persoana / zi

90



THAILANDA – PHUKET & KOH SAMUI 

Phuket Marriott Resort and Spa 5*- Phuket 

Localizare : Phuket Marriott este un resort luxos amplasat direct pe plaja Nai Yang, una

dintre cele mai frumoase si fine din partea de nord-vest a insulei. Transferul de la aeroport

la hotel se face cu masina si dureaza aproximativ 10 minute

Facilitati : Design-ul complexului combina facilitatile contemporane cu decoratiunile

traditionale thailandeze, oferind in incinta un spa modern si o piscina in aer liber cu zona

pentru copii, sezlonguri si umbrele de soare. Resortul dispune de 197 camere.

Tarif in euro/persoana/noapte – mic dejun 

Centara Grand Beach Resort 5*- Phuket 

Supliment demipensiune –34 eur / persoana / zi; Supliment pensiune completa –75 eur / persoana / zi

Localizare: pe plaja din Karon, Phuket, in partea sud - vestică a insulei. Hotelul se află la 1

oră de aeroportul din Phuket.

Facilități hotel: 7 restaurante și baruri, 2 piscine exterioare, piscină pentru copii, water park

cu tobogane, kids club, loc de joacă pentru copii, snorkeling, caiac, sală fitness, centru

SPA, teren de tenis, magazin de souveniuri, birou de schimb valutar, bancomat, cameră de

bagaje, receptie deschisă nonstop, serviciu de concierge, room service.

Facilități cameră: aer condiționat, seif, minibar, facilități pentru prepararea ceaiului și a

cafelei, baie cu duș și cadă, uscător de păr, birou, zonă de relaxare, televizor LCD cu

canale prin satelit, balcon, internet Wi-fi.

Tarif in euro/persoana/noapte – mic dejun 

Hotel Renaissance 5*-Koh Samui

Localizare : situat pe o fasie de pamant in partea nordica a insulei, pe o mica culme.

Complexul se intinde pana la mare si ofera posibilitate de acces privat pe plaja. Centrul

statiunii Lamai se afla la doar cateva minute, iar in Chaweng se ajunge in cca. 20 minute

de mers cu masina.

Facilitati : se evidentiaza prin confort, fiind compus din 3 cladiri cu mai multe etaje dispuse

pe deal (camerele Deluxe), un lobby elegant, precum si 2 piscine cu pool-bar (o piscina cu

lungimea de 50 m situata in apropierea cladirii principale si o piscina la plaja, cu bazine

integrate pentru copii). Pool-Ville se afla in gradina tropicala, in partea inferioara a

complexului. Hotelul mai ofera oaspetilor sai un boutique, o biblioteca, 2 restaurante, un

tapas-bar, centru Spa, internet wireless in tot complexul, centru fitness, caiac, echipament

snorkeling. Contra cost: proceduri Spa, yoga), sauna, baie cu aburi, curs de gatit,

inchiriere mountain-bike.

Tarif in euro/persoana/noapte – mic dejun 

Supliment demipensiune –32 eur / persoana / zi; Supliment pensiune completa –58 eur / persoana / zi

Supliment demipensiune –42 eur / persoana / zi; Supliment pensiune completa –65 eur / persoana / zi

Perioada Camera dubla superioara

vedere piscina/laguna 

Camera dubla deluxe 

vedere piscina/laguna

11.01-15.04 96 104

16.04-31.10 52 59

Perioada Camera dubla deluxe  
Camera dubla deluxe vedere

mare 

01.03-31.10 98 106

Perioada Camera dubla deluxe  Camera dubla deluxe vedere 

mare
08.01-31.08 147 167
01.09-31.10 84 110
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INDONEZIA- BALI 

The Westin Resort Nusa Dua Bali 5*

Localizare : Hotelul este situat in partea de sud a insulei Bali, pe plaja din Nusa Dua, una

dintre cele mai populare statiunii turistice din Bali. Aeroportul se afla la 10 km distanta, iar

orasul Kuta la aproximativ 40 de minute de resort. Plajele din Nusa Dua sunt protejate de

recifuri de corali tropicali, creand mediul ideal pentru o varietate de activitati si sporturi

acvatice.

Facilitati : 6 restaurante și baruri, dintre care unul este langă plajă, centru SPA, sală fitness,

piscină exterioară, darts, tenis de masă, biliard, internet Wi-fi in zonele publice, parcare,

serviciu de concierge, bancomat, cameră de bagaje, birou de schimb valutar, receptie

deschisă nonstop.

Tarif in euro/persoana/noapte – mic dejun 

Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa 5*

Supliment demipensiune –40 eur / persoana / zi

Localizare : situat direct pe plaja cu nisip alb din Nusa Dua. Aeroportul Denpasar se afla la

15 km.

Facilitati : complex ce insumeaza 382 de camere dispuse in mai multe cladiri de 4 etaje si

este situat in mijlocul unei gradini tropicale. Acestuia ii mai apartin 3 piscine (sezlonguri,

umbrelute si prosoape incluse), un elegant open-air lobby, un pool-bar "swim-up", un bar

pe plaja, 5 restaurante si o cafenea in cadrul centrului Spa.

Baie de aburi si sauna gratuit.

Sport: fitness, tenis de masa, volei, 2 terenuri de squash, 2 terenuri de tenis cu nocturna,

pista de jogging, windsurf, scufundari, snorkeling.

Tarif in euro/persoana/noapte – mic dejun 

Legian Beach Hotel 4*

Localizare: pe plaja Legian, in partea de sud – vest a Insulei Bali. Hotelul se află la 20

minute de mers cu mașina de Aeroportul Denpasar Bali.

Facilități: 5 restaurante, 6 baruri, piscină in aer liber, centru SPA, sală fitness, loc de joacă

pentru copii, kids club, internet Wi-fi in zonele publice, parcare, serviciu de concierge,

cameră de bagaje, birou de schimb valutar, receptie deschisă nonstop.

Facilități cameră: seif, minibar, aer condiționat, facilități pentru prepararea ceaiului și a

cafelei, birou, televizor LCD cu canale prin satelit, balcon, internet Wi-fi, baie cu duș și cadă,

papuci de casă, uscător de păr

Facilități contra cost: cursuri de gătit, proceduri SPA, serviciu de spălătorie și călcătorie.

Tarif in euro/persoana/noapte – mic dejun 

Supliment demipensiune –45 eur / persoana / zi; Supliment all inclusive –84 eur / persoana / zi

Supliment demipensiune –38 eur / persoana / zi; Supliment all inclusive –84 eur / persoana / zi

Perioada Camera dubla deluxe 

vedere gradina

Camera dubla deluxe 

vedere piscina

01.03-31.08 116 127

01.09-31.10 87 98

Perioada Camera dubla deluxe Camera dubla premier

01.03-31.08 98 110

01.09-31.10 84 96

Perioada Camera dubla deluxe 

vedere gradina

Bungalow deluxe vedere 

gradina 

01.03-31.08 105 127

01.09-31.10 77 100
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REPUBLICA DOMINICANA

Melia Caribe Beach Resort 5*- Punta Cana 

Localizare: pe plaja Bavaro si la o distanta de aproximativ 30 minute de mers cu masina de

aeroportul din Punta Cana.

Facilitati: 13 restaurante (din care 11 restaurante a-la-carte), 13 baruri, conexiune internet

in holul hotelului, magazine; inclus – 10 piscine exterioare, piscina pentru copii, sezlonguri,

umbrele si prosoape la piscina si la plaja, 8 terenuri de tenis (in nocturna contra cost),

centru fitness (peste 18 ani), tenis de masa, volei pe plaja, aerobic, caiac, windsurf; contra

cost –centru spa; pentru copii – piscina, loc de joaca; animatie.

Tarif in euro/persoana/noapte – all inclusive 

Iberostar Punta Cana 4*- Punta Cana

Localizare: pe plajă, la o distanță de 29 km de lagunele cu apă dulce și la 20 km față de

aeroportul din Punta Cana.

Facilități hotel: restaurant, bar, piscină exterioară, internet WIFI, parcare.

Facilități contra cost: inchirieri catamaran, transfer de la și/sau la aeroport.

Facilități cameră dublă: seif (contra cost), minibar, televizor, aer condiționat, uscător de

păr, halat de baie și papuci, fier de călcat, facilități pentru prepararea ceaiului si a cafelei .

Tarif in euro/persoana/noapte – all inclusive 

Lopesan Costa Bavaro Resort, Spa & Casino 

5*- Punta Cana 

Localizare : Deschis incepand cu luna mai 2019, Luxosul resort Lopesan Spa & Casino se 

afla la doar 17 km de aeroportul din Punta Cana, direct pe plaja Bavaro, una dintre cele

mai frumoase din faimoasa statiune. 

Facilitati : Portiunea privata de plaja masoara 500 metri in lungime si este cu intrare lina in

mare, iar umbrelele de soare, sezlongurile si prosoapele sunt oferite gratuit oaspetilor.

Proprietatea ocupa o suprafata de peste 100.000 m² si este impartita in trei zone distincte:

cladirea principala, aripa Adults Only Club numai pentru adulti si aripa Unique Club, cu un

numar total de 1036 camere. Design-ul resortului combina arhitectura coloniala cu cea

europeana, oferind oaspetilor sai numeraose spatii verzi de relaxare, camere noi

spatioase, divertisment pentru toate varstele si facilitati de agrement care includ 6 piscine

in aer liber, dintre care una infinity cu 2 nivele care se revarsa in apele marii.

Tarif in euro/persoana/noapte – all inclusive 

Perioada Camera deluxe Camera premium 

03.01-04.04 152 163

05.04-31.10 120 130

Perioada Camera dubla standard Camera dubla vedere

panoramica

15.02-30.04 125 130

01.05-31.10 81 86

Perioada Junior suite tropical Junior suite vedere ocean

01.03-16.08 162 236

17.08-31.10 112 157
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MEXIC- RIVIERA MAYA 

Hotel Iberostar Paraiso 5*- Playa Paraiso 

Hotel Iberostar Paraiso 5*- Playa Paraiso

Localizare : complexul renumitului lant hotelier spaniol Iberostar este amplasat pe plaja cu

nisip alb si fin din Playa Paraiso, pe Riviera Mexicana. Distanta pana la aeroportul din

Cancun este de numai 39 km.

Facilitati : Resortul functioneaza dupa principiul "adults only". Oaspetii acestui complex se

bucura de avantajul utilizarii gratuite a tuturor hotelurilor Iberostar din apropiere.

Cladirea principala, precum si cele 2 aripi separate cu camere (concierge service) se

integreaza rmonios in peisaj, fiind inconjurate de o flora si fauna tropicala luxurianta.

Hotelul dispune de magazine, o tequilerie, un salon de infrumusetare, o discoteca, un

teatru, un centru Spa generos, un centru de fitness, servicii medicale, spalatorie si internet-

bar, 3 piscine cu swim-up bar si o piscina interioara cu inclazire si acoperis retractabil,

precum si o zona pentru plaja si relaxare in centru (sezlonguri, umbrele si prosoape

gratuite).

Tarif in euro/persoana/noapte – all inclusive 

Hotel Barcelo Maya Palace 5*

Localizare : situat pe faimoasa Riviera Maya. Este locul ideal pentru familii cu copii, cupluri

sau grupuri de prieteni. Este localizat la 75 km de aeroportul din Cancun si la 25 km de

Playa del Carmen

Facilitati : inconjurat de gradini tropicale bine intretinute, 2 km de plaja cu nisip fin si alb de-

a lungul apelor de un turcoaz cristalin cu recifuri de corali, ce ofera un peisaj fascinant.

Barcelo Maya Palace 5* este un resort all inclusive si are 756 de camere junior suite, 4

restaurante, 5 baruri, piscine cu jacuzzi, piscina pt copii, kids club cu water park special

pentru copii sub 12 ani, sporturi de apa nemotorizate, discoteca, teatru, fitness, spectacole

nocturne si pe parcursul zilei, muzica live, 1 teren de tenis.

Tarif in euro/persoana/noapte – all inclusive 

Viva Wyndham Azteca 4*- Playa del Carmen 

Localizare : Situat la mică distanță de Playa del Carmen, acest complex all inclusive de la 

malul mării pune la dispoziție unități de cazare deosebite, restaurante, programe zilnice in 

timpul zilei și serii și activități pentru intreaga familie.

Facilitati : La Viva Wyndham Maya, puteți opta pentru o gamă de activități de agrement.

Complexul oferă birou de turism, lecții de dans și magazin de cadouri. Pachetul all

inclusive include toate mesele și gustări, precum și băuturi, vin și cocktail-uri nelimitate, 1

cocktail de bun venit la sosire, sporturi nemotorizate nelimitate, taxe și bacșișuri și

programe de activități zilnice.

Viva Maya oferă sejururi excelente. Copiii beneficiază de programe pentru copii, cum ar fi 

filme zilnice, proiecte meșteșugărești și jocuri. Adulții pot opta pentru o gamă largă de 

sporturi acvatice și mese gourmet. 

Tarif in euro/persoana/noapte – all inclusive 

Perioada Camera standard Junior suite 

01.02-15.08 172 193

16.08-31.10 105 117

Perioada Junior suite Junior suite vedere ocean premium 

level

01.02-22.08 205 279

23.08-31.10 145 214

Perioada Camera superior vedere gradina    Camera superior vedere ocean    

01.02-31.03 158 168

01.04-30.04 94 104

01.05-31.10 92 102
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ZANZIBAR 

Neptune Pwani Beach Resort & Spa 4*- Pwani 

Mchangani

Localizare: in Pwani Mchangani, pe plaja, la o distanță de 30 km de aeroportul din

Zanzibar.

Facilități : 1 restaurant principal, 4 restaurante a la carte, 4 baruri, centru SPA, 2 piscine

exterioare, piscină pentru copii, sală fitness, volley pe plajă, tenis de masă, biliard, darts,

internet Wi-fi.

Facilități contra cost: proceduri SPA, canoe, windsurfing, snorkeling, scufundări,

curățătorie.

Facilități cameră dublă: uscător de păr, aer condiționat, televizor, seif, internet Wi-fi,

facilități pentru prepararea ceaiului și a cafelei.

Tarif in euro/persoana/noapte – all inclusive 

Bluebay Beach Resort & Spa 4*- Kiwengwa

Localilzare : Stone Town (oraşul vechi) este la 40 km de Bluebay Beach Resort&Spa, iar

Aeroportul Internaţional Zanzibar este la 46 km.

Facilitati : Toate spaţiile de cazare de la Bluebay Beach Resort au o terasă cu vedere la

Oceanul Indian şi paturi cu baldachin. Această proprietate cu o suprafaţă de 12 ha este

amplasată pe plaja de nisip Kiwengwa şi include un centru spa, piscină şi facilităţi sportive.

Camerele şi suitele sunt spaţioase şi au dressing şi zonă de relaxare. Unele sunt

amplasate într-o zonă privată şi au duş în aer liber. Câteva au majordomi privaţi, îmbrăcaţi

în rochii swahili.

Printre activităţile disponibile se numără terenuri de tenis, tenis de masă şi o sală de

gimnastică, iar oaspeţii care doresc să practice sporturi nautice au la dispoziţie scufundări,

hidrobiciclete şi windsurfing. Pentru copii există un loc de joacă şi piscină pentru copii.

Personalul este poliglot şi poate rezerva excursii şi facilita închirieri auto sau de biciclete

Tarif in euro/persoana/noapte – all inclusive 

Royal Zanzibar Beach Resort 4*- Nungwi

Localizare: Resortul este situat pe coasta de nord a insulei Zanzibar, in Nungwi, la 60 km

de Aeroportul International si la 60 minute de Stone Town, pe plaja cu nisip alb, intre

gradini tropicale.

Facilitati: Complexul construit in stil traditional dispune de un restaurant principal unde se

servesc preparate locale si internationale precum si un restaurant cu specific pescaresc a-

la-carte. De asemenea, contra-cost se pot organiza cine private pe plaja. Oaspetii pot servi

bauturi racoritoare la cele 4 baruri ale resortului si se pot relaxa la centrul fitness sau la

Spa. Hotelul ofera un magazin de suveniruri, 4 piscine si un jacuzzi, pot juca tenis de

masa, biliard, darts, volei pe plaja si polo, iar seara exista animatie.

Facilitati camere: Camerele superior au aprox. 78m2 si ofera o baie spatioasa cu cada si

dus, 2 chiuvete, veranda/terasa, pat matrimonial king size sau doua paturi queen size,

facilitati pentru prepararea ceaiului si a cafelei, televizor cu ecran plat, telefon, internet wi-fi

gratuit, mini-frigider, uscator de par, aer conditionat si seif.

Tarif in euro/persoana/noapte – all inclusive 

Perioada Camera dubla deluxe 

vedere gradina

Camera dubla deluxe 

vedere ocean

01.02-31.03 230 257

01.04-30.06 121 149

01.07-31.10 166 194

Perioada Camera dubla

vedere gradina

Camera superior

01.02-31.03 274 293

01.04-31.05 101 120

01.06-31.10 168 187

Perioada Camera dubla 

superior

Camera superior

deluxe

01.02-31.10 207 256
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