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Plaja, mare, soare, distractie. sPune hello Vacantelor tale!
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Ești pE mâInI bUne!
Realizăm călătorii reușite de peste 12 ani! Am străbătut Europa în lung și-n lat, am oferit 
zâmbete și am legat noi prietenii. Ne-am dezvoltat alături de voi, cu ajutorul vostru, datorită 
cerințelor voastre. Anul trecut peste 14.000 de turiști au fost împreună cu noi în mai mult 
de 90 destinatii. Poți fi sigur că ești pe mâini bune!

42
dEstiNAții îN gREciA

24
dEstiNAții îN tuRciA

21
dEstiNAții îN bulgARiA

140
PlEcăRi cu AutocARul

60
PlEcăRi cu AvioNul

14
mii dE tuRiȘti
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TURCIA 

Kusadasi

descriere: Fiind situat într-o zona animata din Kusadasi, reprezinta o alegere ideala 
pentru a vă bucura de o evadare cu prietenii sau familia.
localizare: Hotelul este situat în centrul statiunii, la 15 minute de mers de principalele 
atractii turistice ale orașului și la 50 km de Aeroportul din Izmir. Oaspetii pot ajunge 
într-un scurt timp la unele dintre cele mai importante atracţii turistice ale zonei.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, restaurant, 3 baruri, piscina pntru adulti 
şi o piscină pentru copii.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu televizor, telefon, chicinetă, balcon, 
telefon și seif.

7 NoPți | iNdividuAl | sElF cAtERiNg

 » Situat în centrul stațiunii 
 » Piscină
 » Camerele dispun de chicinetă

golden moon Apart ****
Kusadasi

hh economic 
de la 51 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Happy Apart este un hotel cu servicii de inalta calitate, în regim self-
catering, oferind turistilor o vacanță linistita și relaxanta.
localizare: Situat în centrul statiunii, la 20 minute de mers de restaurante, magazine 
și cafenele, într-o zonă liniștită din apropierea celebrei Ladies Beach și la doar 250 m 
de aceasta plaja. Aeroportul din Izmir se afla la 60 km de proprietate.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscina cu secțiune pentru copii, snack bar la 
piscină, grădina și un mini market.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televizor, balcon privat, frigider, chicinetă, 
uscător de păr și articole de toaletă.

7 NoPți | iNdividuAl | sElF cAtERiNg

 » Servicii de calitate
 » Aproape de celebra plajă Ladies Beach
 » Situat în centrul stațiunii

Happy Apart Hotel ***
Kusadasi

hh standard 
de la 57 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in PRomo APARt                                        
loc în dubla

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 30.04.2019)

25.05, 30.05, 01.06, 06.06, 08.06, 13.06, 12.09, 14.09, 19.09 61 € 51 €

15,06 65 € 55 €

20,06 87 € 72 €

22.06, 27.06, 29.06, 04.07, 06.07, 24.08, 29.08, 31.08, 05.09 91 € 76 €

11.07 102 € 84 €

13.07 114 € 94 €

18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08 130 € 107 €

22.08 97 € 80 €

07.09 83 € 69 €

date check-in APARtAmENt                                        
loc în dubla

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 30.04.2019)

25,05 65 € 57 €
30.05, 14.09 84 € 73 €
01.06, 06.06, 08.06 91 € 79 €
13.06 102 € 89 €
15.06, 20.06, 22.06, 05.09, 07.09 111 € 96 €
27.06, 31.08 122 € 105 €
29,06 133 € 115 €
04.07, 06.07, 11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 
08.08, 10.08, 15.08, 17.08, 22.08, 24.08 149 € 129 €

29.08 127 € 110 €
12.09 94 € 82 €
19.09 72 € 63 €
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Kusadasi

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

stANdARd                                        
loc în dubla

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 30.04.2019)

25,05 107 € 97 €
30.05 114 € 104 €
01.06 118 € 107 €
06.06, 08.06, 13.06, 15.06, 19.09 122 € 111 €
20.06, 14.09 136 € 123 €
22.06 144 € 131 €
27.06, 29.06, 04.07, 06.07,  29.08, 31.08, 05.09, 07.09 153 € 139 €
11.07, 24.08 163 € 148 €
13.07 170 € 154 €
18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08 176 € 160 €
22.08 166 € 151 €
12.09 140 € 127 €

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

date check-in 
AvioN

stANdARd                                        
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 30.04.2019)

15.06 295 € 284 €
22.06 317 € 304 €
29.06, 31.08, 07.09 326 € 312 €
13.07 343 € 327 €
06.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08 349 € 333 €
24.08 333 € 318 €
14.09 304 € 292 €

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Izmir - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopți 
cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

descriere: Datorita pozitionarii și facilităților oferite, hotelul Saturn oferă clientilor sai 
toate atuurile pentru petrecerea unei vacante linistite.
localizare: Hotelul Saturn este situat în centrul orașului Kusadasi, la 500 m de plaja 
publica, la 2,5 km de celebra Ladies Beach și la 50 km de Aeroportul din Izmir.
Facilități hotel: Hotelul dispune de grădină cu loc de joacă amenajat, piscină în aer 
liber cu zonă pentru copii, sala de conferinte, snack bar, internet wireless, bar și 
restaurant.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu minibar, televizor prin satelit, seif, 
aer conditionat, uscator de par, telefon, baie cu duș și balcon.

7 NoPți | iNdividuAl | mic dEjuN

 » Situat în zonă centrală
 » Grădină cu loc de joacă
 » Piscină exterioară cu secțiune pentru copii

Hotel saturn ***
Kusadasi

hh standard 
de la 93 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                        
loc în dubla

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

25.05, 19.09 107 € 93 € 97 €

30.05, 12.09 118 € 102 € 107 €

01.06, 06.06, 08.06, 29.08, 31.08, 05.09, 
07.09 122 € 106 € 111 €

13.06, 15.06, 24.08 129 € 111 € 117 €

20.06, 22.06, 27.06, 29.06, 04.07, 06.07 130 € 113 € 118 €

11.07, 13.07, 22.08 139 € 120 € 126 €

18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 
08.08, 10.08, 15.08, 17.08 145 € 125 € 132 €

14.09 111 € 96 € 101 €

descriere: Hotelul reprezinta alegerea ideala pentru o vacanță relaxanta alaturi de 
prieteni sau familie, fiind un punct de pornire principal pentru a descoperi frumusetile 
orașului Kusadasi și a imprejurimilor. 
localizare: Esat Hotel este situat la 600 m de plaja, la 800 m de centrul orașului 
Kusadasi și la 80 km de aeroportul din Izmir. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant cu terasa, piscina cu sectiune 
pentru copii, lift, lobby bar, snack bar, pool bar, televizor, parcare, internet wireless, 
seif la recepție, baie turcească, sauna, sala de fitness, tenis de masa, billiard și darts. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televizor prin satelit, aer conditionat, 
telefon, baie cu duș, uscator de par, minibar și oferă vedere la mare sau la piscina.

7 NoPți | iNdividuAl/AvioN | mic dEjuN

 » Restaurant cu terasă
 » Piscină cu secțiune pentru copii
 » Saună & sală de fitness

Hotel Esat ***
Kusadasi

hh superior 
de la 97 €
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Kusadasi

descriere: O alegere ideala din punct de vedere al raportului calitate-pret, oferind 
clientilor sai servicii impecabile și toate facilitățile pentru o vacanță relaxanta.
localizare: Hotelul este situat în centrul orașului Kusadasi, la o distanta de 
aproximativ 1,4 km de plaja publica și la 2,5 km fata de Ladies Beach.
Facilități hotel: Hotelul dispune de sala de conferinta, seif la recepție, centru de 
prim ajutor, parcare, restaurant interior și exterior, bar, parcare, snack bar, piscina 
exterioară, baie turcească, sauna, masaj și jacuzzi. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu telefon direct, aer conditionat, televizor, 
baie cu duș și uscator de par.

7 NoPți | iNdividuAl | dEmiPENsiuNE

 » Situat în centru stațiunii
 » Restaurant cu terasă
 » Saună și jacuzzi

Hotel santur***
Kusadasi

hh standard 
de la 83 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                        
loc în dubla

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 30.04.2019)

25.05, 30.05, 01.06, 19.09 97 € 83 € 87 €

08.06, 12.09 109 € 93 € 98 €

13.06, 15.06, 20.06, 22.06, 27.06, 29.06, 
04.07, 24.08, 29.08, 31.08, 05.09, 07.09 118 € 100 € 106 €

22,08 122 € 104 € 110 €

06.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 
01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08 132 € 112 € 119 €

17.08 130 € 111 € 117 €

06.06, 14.09 104 € 89 € 94 €

descriere: Datorita localizarii avantajoase și serviciilor de un nivel calitativ superior, 
Blue Sea Hotel reprezinta alegerea ideala pentru un sejur confortabil și linistit.
localizare: Blue Sea Hotel este amplasat la doar 2 minute de mers pe jos fata de 
cunoscuta plajă Kadinlar și la 84 km de Aeroportul din Izmir.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, terasa, bar, piscina 
exterioară, baie turcească, internet wireless gratuit, sauna, sala de jocuri, curatatorie, 
parcare privata gratuita, seif la recepție (la cerere - contra cost).
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, mobilier modern, 
televizor prin satelit, mini frigider, telefon, baie cu duș, uscator de par și balcon (doar 
la anumite camere).

7 NoPți | iNdividuAl/AvioN | dEmiPENsiuNE

 » Aproape de plajă
 » Baie turcească
 » Parcare privată gratuită

Hotel blue sea***
Kusadasi

hh standard 
de la 91 €

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

stANdARd                                        
loc în dublă

25.05, 30.05, 01.06 91 €
6,06 102 €
19,09 107 €
08.06, 14.09 114 €
12,09 120 €
13.06, 15.06, 20.06, 22.06, 27.06, 29.06, 04.07, 24.08, 29.08, 31.08, 05.09, 07.09 130 €
06.07, 22.08 141 €
11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08 168 €
17.08 163 €

date check-in 
AvioN

stANdARd                                        
loc în dublă

15.06, 22.06, 29.06, 24.08, 31.08, 07.09 303 €

06.07 338 €

13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08 341 €

17.08 336 €

14.09 287 €

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Izmir - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopți 
cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.
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Kusadasi

descriere: Intins pe o suprafata de 9000 mp, Flora Suites isi atrage oaspeții prin 
serviciile all inclusive oferite, intr-o atmosferă prietenoasa și liniștită.
localizare: Hotelul este situat în zona Long Beach, la 700 m fata de plaja, 6 km de 
centrul orașului Kusadasi și la 17 km de orașul Efes.
Facilități hotel: Recepție, restaurant, lobby bar, piscina exterioară pentru adulti și 
copii, 2 tobogane cu apa, internet cafe, room service, seif, shuttle-bus gratuit la plaja, 
teren de tenis, mini golf, teren de baschet, loc de joaca, biliard și teren de volei.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu internet wireless, mini bar, seif, telefon, 
televizor, uscator de par, aer conditionat, baie cu duș și balcon.

7 NoPți | iNdividuAl | All iNclusivE

 » Piscină cu două tobogane 
 » Shuttle-bus gratuit la plajă
 » Teren de tenis și baschet

Flora suites Hotel ***
Kusadasi

hh standard 
de la 137 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                        
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

25.05 153 € 137 € 145 €
19.09 161 € 144 € 153 €
30.05, 01.06, 06.06, 08.06, 07.09, 12.09, 14.09 181 € 162 € 171 €
05.09 189 € 169 € 179 €
13.06 200 € 180 € 190 €
15.06, 20.06, 22.06, 27.06, 29.06, 24.08, 29.08, 
31.08 208 € 187 € 198 €

22.08 224 € 201 € 212 €
04.07 248 € 222 € 235 €
06.07, 11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 
01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08 291 € 236 € 250 €

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

PRomo stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-17% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

25.05 130 € 110 € 118 €
30.05 134 € 114 € 122 €
01.06 143 € 121 € 130 €
06.06, 08.06, 13.06, 15.06, 20.06, 
22.06, 27.06, 29.06, 29.08, 31.08, 
05.09, 07.09, 12.09, 14.09

161 € 136 € 146 €

04.07 194 € 163 € 176 €
06.07, 11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 
27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 
15.08, 17.08

207 € 174 € 188 €

24.08 174 € 146 € 158 €
22.08 187 € 158 € 170 €
19.09 128 € 108 € 116 €

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Izmir - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopți 
cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

date check-in
AvioN

PRomo stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-17% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

15.06, 22.06, 29.06, 31.08, 07.09, 
14.09 334 € 309 € 319 €

06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 
10.08, 17.08 380 € 347 € 361 €

24.08 347 € 319 € 331 €

descriere: Dabaklar este un hotel standard, de 4*, care oferă clientilor sai servicii de 
o calitate remarcabila și care va face din vacanta oricarui turist o experienta reusita și 
relaxanta.
localizare: Hotelul Dabaklar este situat la 250 m de plaja publica și la 600 m de 
centrul orașului Kusadasi.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, bar, sala de conferinte, 
internet, spalatorie, seif la recepție, room service, baie turcească, sauna, sala de 
fitness, parcare, piscina exterioară cu sectiune pentru copii.
Facilități camere: Camerele beneficiaza de baie cu duș, uscator de par, aer 
conditionat individual, televizor, minibar, seif, telefon direct, alarma incendiu, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AvioN | dEmiPENsiuNE

 » Aproape de plajă
 » Saună & sală de firness
 » Piscină exterioară cu secțiune pentru copii

Hotel dabaklar ****
Kusadasi

hh standard 
de la 108 €
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Kusadasi

descriere: Renovata complet în 2014, Sentido Marina Suites oferta clietilor sai 
servicii de cazare la un nivel suoerior, printr-un decor simplu, dar modern și placut. 
localizare: Situat în zona centrala a orașului, la 200 m de plaja publica. Aeroportul 
din Izmir este la o distanta de aproximativ o oră de mers cu mașina.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, bar, internet wireless, aer 
condiționat, zonă de relaxare, piscină în aer liber, tenis de masa, billiard, darts, servicii 
de inchiriere masini și room service. Hotelul este destinat numai adultilor.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor, seif, telefon, 
uscator de par, balcon cu vedere spre gradina sau catre piscina, internet.

7 NoPți | iNdividuAl | dEmiPENsiuNE

 » Adult Only
 » Situat în zonă centrală
 » Piscină și zonă de relaxare

sentido marina suites***
Kusadasi

hh superior 
de la 145 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in juNioR suitE                                  
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-23% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

25.05 184 € 145 € 167 €
30.05 244 € 191 € 221 €
01.06, 06.06, 08.06, 13.06, 15.06, 12.09, 14.09, 
19.09 269 € 210 € 243 €

20.06, 22.06, 27.06, 29.06, 04.07, 06.07, 29.08, 
31.08, 05.09 299 € 233 € 271 €

11.07 365 € 284 € 330 €
13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 
08.08, 10.08, 15.08, 17.08 392 € 305 € 354 €

22.08 352 € 274 € 318 €
24.08 326 € 254 € 294 €
07.09 291 € 227 € 263 €

descriere: Fiind localizat într-o zona cu o importantă istorică majoră, hotelul Faustina 
este un bun punct de plecare, pentru a putea vizita zonele istorice din împrejurimi.
localizare: Fuastina Hotel este situat la 25 km de centrul orașului Kusadasi, 32 km de 
Efes și la 95 km de Aeroportul din Izmir.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, pool bar, snack bar, piscină, 
teren de tenis, mini-golf, biliard, saună, sala de conferințe, sporturi acvatice, parcare, 
baie turcească, lift.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de acces la internet, aer condiționat, 
televizor prin satelit, telefon, mini-bar, grup sanitar propriu, uscător de par.

7 NoPți | iNdividuAl/AvioN | All iNclusivE

 » Multiple facilități
 » Sala de conferințe
 » Aproape de plajă

Hotel Faustina ****
Kusadasi

hh superior 
de la 215 €

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 28.02.2019)

25.05 238 € 215 €
30.05 265 € 240 €
01.06, 06.06, 08.06, 14.09, 19.09 276 € 250 €
13.06 309 € 280 €
15.06, 20.06, 22.06, 27.06, 29.06, 24.08, 29.08, 31.08, 05.09, 
07.09 322 € 291 €

04.07 378 € 341 €
06.07, 11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 
08.08, 10.08, 15.08, 17.08 400 € 361 €

22.08 344 € 311 €
12.09 289 € 262 €

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Izmir - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopți 
cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

date check-in
AvioN

stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 28.02.2019)

15.06, 22.06, 29.06, 24.08, 31.08, 07.09 505 € 474 €

06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08 583 € 544 €

14.09 459 € 433 €
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descriere: Hotel recomandat celor care doresc să se bucure de o vacanță de vara 
relaxantă și animată în același timp.
localizare: Hotelul este situat în centrul orașului Kusadasi, la 200 m de plaja publică, 
16 km de Ephesus, 68 km de aeroportul Izmir.
Facilități hotel: Hotelul dispune de lobby bar, restaurant, snack bar, patiserie, piscină 
exterioară, piscină pentru copii, bar la piscină, room service 24 ore, servicii medicale, 
sala de conferințe, servicii de spălătorie și curățătorie, lifturi, seif, parcare.
Facilități camere: Camerele dispun de aer condiționat, internet wireless, televizor 
satelit, telefon, mini bar, baie cu duș, uscător de par, balcon cu vedere spre mare.

7 NoPți | iNdividuAl | All iNclusivE

 » Situat central
 » Piscină copii
 » Vedere spre mare

Hotel surtel ***
Kusadasi

hh standard 
de la 156 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Asena este unul dintre cele mai solicitate hoteluri din Kusadasi. Hotelul 
este compus dintr-o clădire cu 5 etaje. Ultima renovare a avut loc în anul 2011. 
localizare: Hotelul este situat la 75 km de aeroportul orașului Izmir, la aproximativ 2 
km de centrul orașului Kusadasi, vis-a-vis de plaja publică.
Facilități hotel: Asena Hotel dispune de recepție, restaurant principal, 2 baruri, 
piscină exterioară (pe acoperiș), spălătorie, curățătorie chimică, tenis de masă, 
internet wireless (în lobby), seif (la recepție-contra cost).
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu duș, uscator de par, aer condiționat 
individual, televizor, telefon, pardoseală – gresie, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl | All iNclusivE

 » Situat aproape de plajă
 » Piscină exterioară pe acoperiș
 » Multiple facilități

Hotel Asena ***
Kusadasi

hh standard 
de la 144 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

25.05, 14.09, 19.09 174 € 156 € 165 €

30.05 179 € 160 € 170 €

01.06, 12.09 189 € 169 € 179 €

06.06, 08.06, 13.06, 15.06 208 € 187 € 198 €

20.06, 22.06, 27.06, 29.06 222 € 199 € 211 €

04.07, 06.07, 11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 
27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08 236 € 211 € 224 €

22.08 211 € 189 € 200 €

24.08, 29.08, 31.08, 05.09, 07.09 201 € 180 € 191 €

date check-in PRomo stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-30% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-25% ( 31.03.2019)

25.05 171 € 144 € 153 €
30.05 188 € 158 € 168 €
01.06 205 € 171 € 182 €
06.06, 08.06, 13.06, 15.06, 20.06, 22.06, 
27.06, 29.06, 14.09 230 € 192 € 205 €

04.07, 24.08 287 € 239 € 255 €
06.07 314 € 261 € 279 €
11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 
01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08 329 € 273 € 292 €

22.08 308 € 256 € 273 €
29.08, 31.08, 05.09, 07.09 256 € 214 € 228 €
12.09 240 € 200 € 213 €
19.09, 21.09 217 € 181 € 193 €
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descriere: Derici Hotel este una dintre unitatile de cazare importante din Kusadasi, 
care se remarca prin ospitalitatea și servicii ireprosabile oferite.
localizare: Hotelul este situat în centrul orașului Kusadasi, la 400 m de plaja și la mai 
puţin de 7 km de parcul acvatic Adaland. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, terasa, bar, sala de conferinte, centru 
de infrumusetare, internet wireless, sala de fitness, sauna, baie turcească, spalatorie, 
room service, piscina exterioară pe acoperis și o piscina interioara incalzita.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu balcon, telefon, baie cu duș, uscator de 
par, televizor prin satelit, minibar, seif, aer conditionat individual, internet wireless.

7 NoPți | iNdividuAl | dEmiPENsiuNE

 » Situat în centrul orașului
 » Centru de înfrumusețare
 » Piscină interioară încălzită

Hotel derici ***
Kusadasi

hh standard 
de la 127 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                  
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

25,05 149 € 127 € 134 €
30.05 176 € 150 € 159 €
01.06, 06.06, 08.06, 12.09, 14.09, 19.09 188 € 160 € 169 €
15.06, 07.09 212 € 181 € 191 €
13.06 203 € 173 € 183 €
20.06, 22.06, 27.06, 29.06, 04.07 29.08, 
31.08, 05.09" 222 € 189 € 200 €

24,08 226 € 193 € 203 €
06.07, 11.07 246 € 209 € 222 €
13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 
03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08" 250 € 212 € 202 €

22.08 234 € 199 € 211 €

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

PRomo stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-25% ( 30.04.2019)

25.05 168 € 130 €
30.05, 01.06, 06.06, 08.06, 14.09, 19.09 192 € 147 €
13.06 208 € 160 €
15.06, 12.09 215 € 164 €
20.06 253 € 193 €
22.06, 27.06, 29.06, 24.08, 29.08, 31.08, 05.09, 07.09 269 € 205 €
04.07, 22.08 280 € 213 €
06.07 302 € 230 €
11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 
10.08, 15.08 346 € 263 €

17.08 335 € 254 €

date check-in 
AvioN

PRomo stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-25% ( 30.04.2019)

15.06 388 € 337 €
22.06, 29.06, 24.08, 31.08, 07.09 442 € 378 €
06.07 495 € 429 €
13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08 519 € 436 €
17.08 508 € 427 €
14.09 365 € 320 €

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Izmir - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopți 
cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

descriere: La Santa Maria (fostul hotel Vera Santa Maria) se afla în regiunea Kustur si 
ofera servicii de înalta calitate si grădina amenajată cu arbori și plante exotice.
localizare: Hotelul este situat la 250 m de plajă, 5 km de centrul orașului Kusadasi.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant principal cu terasă, poolbar, saună, 
masaj, sala fitness, wellness, piscină exterioară cu secțiune pentru copii, Aqua 
Park, 2 tobogane acvatice, miniclub, baschet, tenis, minigolf, volei, programe de 
divertisment, sparcare, room service, Wi-Fi în zona recepției-gratuit, plaja privată.
Facilități camere: Toate camerele dispun de televizor prin satelit, telefon direct, baie 
cu duș sau cadă, uscător de par, balcon, aer condiționat individual, minibar (gol), seif 
contra cost.

7 NoPți | iNdividuAl/ AvioN | All iNclusivE

 » Shuttle bus până la plajă
 » Grădina amenajată
 » Aqua Park

Hotel la santa maria ****
Kusadasi

hh standard 
de la 130 €
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descriere: Hotel My Aegean Star a fost inaugurat în anul 2012, beneficiaza de o 
arhitectura moderna și oferă servicii de inalta calitate.
localizare: Situat la 5 minute de mers pe jos pana la cea mai apropiată plajă, la 7 km 
fata de centrul orașului Kusadasi și aproximativ 90 km fata de Aeroportul din Izmir.
Facilități hotel: Recepție, restaurant, baruri, baia turceasca, sauna, sala de conferinte, 
centru spa, servicii medicale, babysitting (contra cost), piscina exterioară, prosoape la 
piscina și la plaja, fitness center, miniclub, mini disco, animatie, plaja privata.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu balcon, mini bar, televizor, internet, 
telefon, articole de toaleta, uscator de par, baie cu duș, seif și aer conditionat.

7 NoPți | iNdividuAl | All iNclusivE

 » Plajă privată
 » Centru Spa 
 » Centru fitness

Hotel my Aegean star ****
Kusadasi

hh standard 
de la 168 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 31.03.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 30.04.2019)

25.05 207 € 168 € 188 €
30.05 235 € 190 € 212 €
01.06, 06.06, 08.06, 13.06, 15.06, 14.09, 
19.09 246 € 199 € 222 €

20.06 278 € 225 € 252 €
22.06, 27.06, 29.06 292 € 236 € 264 €
04.07 325 € 262 € 293 €
06.07, 11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 
27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 
17.08

338 € 273 € 305 €

22.08 316 € 255 € 285 €
24.08, 29.08, 31.08, 05.09, 07.09 307 € 248 € 278 €
12.09 263 € 213 € 238 €

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Izmir - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopți 
cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

PRomo stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-30% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-25% ( 31.03.2019)

25.05 184 € 154 € 164 €
30.05 203 € 170 € 181 €
01.06 222 € 185 € 197 €
06.06, 08.06, 13.06, 15.06, 20.06, 22.06, 
27.06, 29.06, 14.09 250 € 208 € 222 €
04.07, 24.08 313 € 260 € 278 €
06.07, 22.08 345 € 287 € 306 €
11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 
01.08. 03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08 361 € 300 € 320 €
29.08, 31.08, 05.09, 07.09 283 € 235 € 251 €
12.09 263 € 219 € 234 €
19.09 237 € 197 € 211 €

date check-in 
AvioN

PRomo 
stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-30% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-25% ( 31.03.2019)

15.06, 22.06, 29.06, 14.09 423 € 381 € 395 €
06.07 529 € 471 € 479 €
13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08 534 € 473 € 493 €
24.08 489 € 436 € 454 €
31.08, 07.09 456 € 408 € 424 €

descriere: Fiind localizat foarte aproape de plajă, hotelul Arora este ideal pentru cei 
care preferă să-și petreacă timpul la soare,pentru bronz sau înotând în apa albastră.
localizare: Hotel Arora este situat la 80 km de aeroportul orașului Izmir, 5 km de 
centrul orașului Kusadasi și la 90 m de propria plajă si la 25 km de Orașul antic Efes. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, piscină exterioară, piscină 
pentru copii, piscină interioară, baie turcească, saună, masaj, sala de fitness, parcare, 
masă de tenis, room service, cabinet medical, mini-market, animație.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu televizor prin satelit, aer 
condiționat, mini-bar, telefon, conexiune de internet, seif, balcon cu vedere la mare 
sau piscină, grup sanitar propriu, uscător de par.

7 NoPți | iNdividuAl/ AvioN | All iNclusivE

 » Localizare centrală
 » Hotel animat
 » Foarte aproape de plajă

Hotel Arora ****
Kusadasi

hh standard 
de la 154 €
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descriere: Curățenia, confortul și personalul amabil, fac din acest hotel o alegere 
perfectă pentru cei care doresc o vacanța relaxanta.
localizare: Situat în centrul oraşului Kusadasi, la 1.5 km de celebra Ladies Beach.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, bar la piscina, snack bar, 
lobby bar, disco bar, piscina adulti cu sectiune pentru copii, programe de animatie 
și de divertisment, transport gratuit la cea mai apropiata plaja, centru fitness, baie 
turcească, teren de tenis, billiard, tenis de masa și parcare.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu televizor prin satelit, telefon, room 
service, minibar, uscator de par, aer conditionat,  internet (contra cost) și balcon.
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 » Disco bar
 » Transport gratuit până la plajă
 » Centru fitness

Hotel marbel by Palm Wings ****
Kusadasi

hh superior 
de la 185 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Batihan Beach Resort & Spa este situat chiar pe coasta Mării Egee.
localizare: Hotelul se află pe malul mării la 7 km de centrul stațiunii Kusadas.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant principal, restaurante a la carte (cu 
rezervare, contra cost) , 3 baruri, piscină exterioară, zona de relaxare, baie turcească, 
sala fitness, baschet, teren de mini-fotbal, 2 terenuri de tenis, tenis de masă, biliard, 
mini-golf, discotecă și sala TV, internet café, teren de joacă, miniclub, Aqua Park cu 
3 tobogane acvatice, plaja privată, shuttle bus pana în centrul orașului Kusadasi.
Facilități camere: Toate camerele dispun de televizor prin satelit (LCD), uscător de 
par, baie, telefon, seif (aproximativ 1 €/zi), minibar (contra cost), aer condiționat, 
internet wireless, room service 24h, balcon vu vedere la mare sau la grădina.

7 NoPți | iNdividuAl/AvioN | All iNclusivE 24H

 » Situat pe malul mării
 » Zona liniștită
 » Recomandat familiilor cu copii

batihan beach Resort And spa ****
Kusadasi

hh superior 
de la 248 €

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

PRomo stANdARd                                 
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-25% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 31.03.2019)

25.05 240 € 185 € 205 €
30.05, 01.06 287 € 213 € 226 €
06.06, 08.06, 13.06, 15.06 280 € 216 € 230 €
20.06 308 € 237 € 252 €
22.06, 27.06, 29.06, 04.07, 29.08, 
31.08, 05.09, 07.09 330 € 245 € 260 €
06.07 332 € 255 € 271 €
11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 
27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 
15.08, 17.08

364 € 280 € 298 €

22.08 354 € 270 € 287 €
24.08 350 € 260 € 276 €
14.09 286 € 212 € 225 €
12.09 305 € 226 € 240 €
19.09 268 € 199 € 211 €

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Izmir - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopți 
cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

stANdARd lv                                
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

25.05, 19.09 315 € 248 € 263 €
30.05 340 € 268 € 283 €
01.06 366 € 287 € 304 €
06.06, 08.06 407 € 316 € 335 €
13.06 419 € 325 € 344 €
15.06 440 € 342 € 363 €
20.06, 22.06, 27.06, 29.06, 29.08, 31.08, 
05.09, 07.09, 12.09 486 € 378 € 400 €
04.07, 24.08 505 € 402 € 427 €
06.07, 22.08 535 € 427 € 453 €
11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 
01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08 582 € 464 € 492 €
14.09 427 € 341 € 361 €

date check-in
AvioN

stANdARd lv                                
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

15.06 566 € 538 € 546 €
22.06, 29.06, 31.08, 07.09 606 € 573 € 583 €
06.07 661 € 622 € 636 €
13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08 703 € 659 € 675 €
24.08 634 € 598 € 610 €
14.09 565 € 536 € 544 €
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descriere: Hotelul a fost renovat în anul 2013 si dispune de 346 camere.
localizare: Hotelul este situat pe malul mării, în stațiunea Davutlar.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant principal, 3 restaurante a la carte, 4 
baruri, 1 piscină exterioară, tobogane cu apă, wireless în lobby, baie turcească, saună, 
program de animație, volei,masaj, tenis, biliard, internet café, sporturi acvatice cu 
motor. Plajă proprie, nisip, La piscină și pe plajă: umbrele, șezlonguri, saltele – gratuit. 
Prosoape de plajă – depozit. Pentru copii: piscine, loc de joacă, mini club (4–12 ani).
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu baie, uscator de par, aer condiționat, 
televizor, telefon, mini-bar, seif, balcon sau terasă (camerele promo).

7 NoPți | iNdividuAl | All iNclusivE 24H

 » Servicii de calitate
 » Camere spațioase
 » Pe malul mării

Palm Wings beach Resort *****
Kusadasi

hh superior 
de la 292 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Format dintr-o clădire cu 13 nivele și 4 clădiri cu 4 nivele fiecare.
localizare: Hotelul este situat chiar pe malul mării, la 4 km de Orașul antic Efes. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant principal, 4 restaurante a la carte, 5 
baruri, 3 piscine exterioare, piscină interioară, tobogane cu apă, centru Spa, plajă 
proprie de nisip, bar pe plajă,  baschet, 2 terenuri de tenis, tenis de masă, mini-golf, 
discotecă, internet wireless în lobby, piscine pentru copii, loc de joacă, mini-club.
Facilități camere: Toate camerele dispun de bai cu duș sau cadă, uscator de par, aer 
condiționat centralizat, televizor, telefon, mini-bar (apă - gratuit), seif (contra cost), 
pardoseală – parchet laminat și gresie (club), balcon / terasă.

7 NoPți | iNdividuAl/AvioN | ultRA All iNclusivE

 » Bucătărie diversificată
 » Personal amabil
 » Recomandat familiilor cu copii

Hotel Palm Wings Ephesus *****
Kusadasi

hh superior 
de la 343 €

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

stANdARd                                
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

25.05 329 € 292 €
30.05, 19.09 385 € 358 €
01.06, 12.09, 14.09 407 € 310 €
06.06 437 € 363 €
08.06, 29.08 477 € 384 €
13.06, 15.06 466 € 424 €
20.06, 29.08 493 € 448 €
22.06, 31.08, 05.09, 07.09 516 € 433 €
27.06, 29.06, 04.07, 06.07, 11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 
27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08, 22.08 540 € 508 €

24.08 527 € 523 €
21.09 342 € 322 €

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Izmir - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopți 
cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

stANdARd                                
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

25.05 409 € 343 € 387 €
30.05 440 € 422 € 434 €
01.06 453 €  -  - 
06.06 486 €  -  - 
08.06, 13.06, 15.06, 05.09, 07.09 506 €  -  - 
20.06 544 €  -  - 
22.06, 27.06, 29.06, 04.07, 06.07, 24.08 561 €  -  - 
11.07 614 € 567 € 591 €
13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 
03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08 631 € 562 € 597 €
22.08 584 € 567 € 575 €
29.08, 31.08 538 € 514 € 526 €
12.09 422 € 377 € 399 €
14.09, 19.09, 21.09 388 € 347 € 368 €

date check-in
AvioN

stANdARd                                
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

15.06 683 €  -  -
22.06, 29.06, 06.07, 24.08 744 €  -  - 
13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08 814 € 745 € 780 €
31.08 705 € 666 € 685 €
07.09 689 € 635 € 662 €
14.09 571 € 530 € 551 €
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descriere: Ramada Hotel and Suites se afla pe un teren de aproximativ 20.000 mp.
localizare: Hotelul este situat la intrarea în orașul Kusadasi, la 1,9 km de portul de 
agreement, 3,5 km de Marele Bazar din Kusadasi.
Facilități hotel: Hotelul dispune de un restaurant principal, 3 restaurante a la 
carte (contra cost), 4 baruri, 3 piscine exterioare, din care 2 pentru copii, 1 piscină 
interioară, tobogane cu apă, mini-club, centru spa, internet wireless gratuit, tenis de 
masă, teren de baschet, sala fitness, baie turcească, sauna, biliard, masaj.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu minibar, seif, televizor prin satelit, baie cu 
duș, uscator de par, internet wireless, telefon, incalzire/racire centralizata, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AvioN | dEmiPENsiuNE

 » Internet wireless gratuit
 » 3 piscine exterioare
 » Centru Spa 

Ramada Hotel and suites *****
Kusadasi

hh standard 
de la 276 €

descriere: Charisma Deluxe a fost construit în anul 2006, ultima renovare fiind în 
anul 2015 și este format din 3 clădiri cu 6-7-9 nivele având un total de 218 camere.
localizare: Hotelul se află situat la 70 km de aeroportul din Izmir, la 500 m de 
centrul orașului Kusadasi, pe malul mării. Orașul Efes se află la 20 km de hotel.
Facilități hotel: Restaurant principal, baruri, piscine, piscină interioară. Tenis de masă, 
mini golf, darts, jacuzzi, baie turcească, saună, sală fitness. Plajă proprie, pietriș/
ponton. Umbrele, șezlonguri - gratuit. Pentru copii: 2 piscine, mini-club, babysitter.
Facilități camere: Televizor prin satelit, telefon, seif contra cost, minibar (contra 
cost), aer condiționat, balcon, baie cu duș/cadă, uscător de păr, wireless gratuit.
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 » Centru de scufundări
 » Piscină infinită cu vedere la mare
 » Camere moderne

charisma deluxe Hotel *****
Kusadasi

hh standard 
de la 262 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in suPERioR lv                                
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

25.05 304 € 262 € 288 €
30.05, 01.06, 06.06, 08.06, 12.09, 14.09, 
19.09 340 € 294 € 322 €

13.06, 15.06, 24.08, 29.08, 31.08, 05.09, 
07.09 346 € 299 € 328 €

20.06, 22.06, 27.06, 29.06, 04.07, 06.07, 
22.08 357 € 309 € 338 €

11.07 363 € 314 € 343 €
13.07 381 € 330 € 360 €
17.08 406 € 353 € 385 €
18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 
08.08, 10.08, 15.08 416 € 362 € 394 €

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Izmir - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopți 
cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

suPERioR                                
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

25.05, 30.05, 01.06, 06.06 322 € 276 € 291 €
08.06, 12.09, 14.09, 19.09 338 € 289 € 305 €
13.06, 07.09 369 € 315 € 333 €
15.06, 20.06, 22.06 376 € 322 € 340 €
27.06, 05.09 392 € 335 € 354 €
29.06, 29.08, 31.08 407 € 348 € 368 €
04.07, 06.07, 11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 
25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 
15.08, 17.08, 22.08

430 € 368 € 388 €

24.08 414 € 354 € 384 €

date check-in
AvioN

suPERioR                                
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

15.06, 22.06 559 € 505 € 523 €
29.06, 31.08 590 € 531 € 551 €
06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 
17.08 613 € 551 € 571 €

24.08 597 € 537 € 557 €
07.09 551 € 497 € 515 €
14.09 521 € 472 € 488 €
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descriere: Ramada Resort Kusadasi & Golf este un hotel modern chiar la intrarea în 
orașul Kusadasi, cu gradini amenajate și o panorama superba asupra Mării Egee
localizare: Hotelul se află la 2 km de plaja. Plaja privata a complexului este cu nisip și 
se afla la o distanta de 2 km de hotel, dar turistii au la dispozitie un shuttle bus.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, 6 piscine exterioare (una dintre ele 
amenajata cu tobogane acvatice, 2 pentru copii), piscina interioara, centru Spa de lux, 
terenuri de tenis, centru de fitness, Aqua Park, karaoke, spectacole pentru copii și 
pentru adulti (cabaret), biliard, jocuri electronice, internet cafe.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televizor prin satelit, minibar, aer 
condiționat, balcon sau terasă, baie cu duș, uscător de păr, internet wireless gratuit.

7 NoPți | iNdividuAl/AvioN | All iNclusivE

 » Aproape de centrul orașului Kusadasi
 » Centru Spa
 » Gama largă de servicii și facilități

Ramada Resort Kusadasi & golf *****
Kusadasi

hh standard 
de la 305 €

descriere: Cu o arhitectură impresionantă și o largă paleta de servicii de calitate, 
Grand Belish devine cu ușurință o destinație ideală pentru cupluri.
localizare: Hotelul Grand Belish este situat pe malul mării, la 10 km de centrul 
stațiunii și la 75 km de aeroportul din Izmir.
Facilități hotel: Recepție, restaurant principal, restaurant a-la-carte, baruri, piscină, 
piscină pentru copii, piscină interioară, sala de conferințe, sala de jocuri, Spa, wellness 
center, baie turcească, saună, masaj, sala de fitness, masă de tenis, mini-fotbal
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu mochetă, televizor LCD, telefon, 
seif, mini-bar, grup sanitar propriu, uscător de par
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 » Situat pe malul mării
 » Recomandat pentru cupluri
 » Wellness center

Hotel grand belish *****
Kusadasi

hh standard 
de la 237 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in PRomo stANdARd                                
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 30.04.2019)

25.05 276 € 237 € 250 €
30.05 315 € 269 € 284 €
01.06, 06.06, 08.06, 13.06, 15.06, 14.09, 
19.09 330 € 283 € 298 €

20.06 380 € 325 € 343 €
22.06, 27.06, 29.06, 04.07, 06.07, 24.08, 
29.08, 31.08, 05.09, 07.09 400 € 342 € 361 €

13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 
03.08, 08.08, 10.08, 15.08 492 € 420 € 444 €

11.07, 17.08 479 € 409 € 432 €
22.08 413 € 353 € 373 €
12.09 350 € 299 € 316 €

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Izmir - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopți 
cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

suPERioR lv                               
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 28.02.2019)

25.05, 30.05, 01.06, 06.06, 08.06 338 € 305 €
13.06, 19.09 431 € 389 €
15.06, 20.06, 22.06 469 € 423 €
27.06 495 € 447 €
29.06 522 € 471 €
04.07, 06.07, 11.07, 13.07, 05.09, 07.09 561 € 506 €
18.07, 31.08 578 € 521 €
20.07, 29.08 589 € 531 €
25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08, 22.08, 
24.08 600 € 541 €
12.09 535 € 482 €
14.09 508 € 459 €

date check-in
AvioN

suPERioR lv                              
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 28.02.2019)

15.06, 22.06 652 € 606 €
29.06 704 € 654 €
06.07, 13.07, 07.09 744 € 689 €
20.07 766 € 709 €
27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 782 € 724 €
31.08 761 € 704 €
14.09 691 € 642 €
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Kusadasi

descriere: Hotelul este locul ideal pentru vacanța, oferind servicii de calitate și o 
amplasare superbă.
localizare: Richmond Ephesus Resort este situat la 4 km de orașul antic Efes, pe 
malul mării. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, restaurant pe terasă, piscină 
exterioară, piscină pentru copii, piscină interioară, Aqua Park, centru Spa,  sala de 
fitness, masă de tenis, mini-golf, sala de jocuri, biliard, internet café.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu balcon, telefon, baie cu duș, uscător 
în baie, minibar, seif (contra cost, aproximativ 2 €/zi), room service, televizor prin 
satellit, aer condiționat, detector de fum, internet wireless.

7 NoPți | iNdividuAl/AvioN | All iNclusivE

 » Localizare superbă, pe malul mării
 » Aqua park
 » Centru Spa

Richmond Ephesus Resort *****
Kusadasi

hh standard 
de la 332 €

descriere: Le Bleu este construit în anul 1991, ultima renovare fiind facuta în 2015 și 
este format din 4 clădiri a câte 6 nivele, cu un total de 264 camere.
localizare: Situat la 70 km de aeroportul Izmir, la 3 km de centrul orașului Kusadasi, 
pe malul mării. Orașul antic Efes se află la o distanță de 29 km de hotel.
Facilități hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, baruri, piscine, centru 
spa, Wi-Fi. Biliard, darts, tenis de masă, volei, animație, sala fitness, saună, tenis. Plajă 
proprie. Pentru copii: piscină exterioară, loc de joacă, mini-club, babysitter.
Facilități camere: Televizor prin satelit, telefon, seif, minibar (doar apă), aer 
condiționat, balcon, baie cu duș, wireless gratuit.

7 NoPți | iNdividuAl | ultRA All iNclusivE

 » Activități diverse
 » Meniu variat de băuturi
 » Parc acvatic

Hotel le bleu *****
Kusadasi

hh superior 
de la 298 €

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd lv                               
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 31.03.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 30.04.2019)

25.05 369 € 298 € 315 €
30.05 408 € 374 € 383 €
01.06 448 € 435 € 438 €
06.06, 08.06, 13.06, 15.06, 20.06, 22.06, 
27.06, 29.06, 04.07, 06.07 507 € 408 € 433 €

11.07 573 € 461 € 489 €
13.07 606 € 488 € 517 €
18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 
08.08, 10.08, 15.08, 17.08, 22.08, 24.08 623 € 589 € 531 €

29.08 539 € 623 € 623 €
31.08 497 € 400 € 425 €
05.09, 07.09, 12.09, 14.09 477 € 384 € 407 €
19.09 415 € 384 € 407 €

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

suplimente: Transport autocar: 85 €/pers; Loc preferențial în autocar: 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale: 10 €/pers (copil 0-6.99 ani - Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.
Reduceri: Reducere 5 €/pers pe ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 
2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Izmir - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopți 
cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

date check-in 
iNdividuAl / AutocAR

gARdEN club                            
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-25% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

25.05, 30.05, 01.06, 19.09, 21.09 438 € 332 € 374 €
06.06 462 € 350 € 395 €
08.06 486 € 368 € 415 €
13.06, 15.06, 20.06, 22.06, 29.08, 31.08, 
05.09, 07.09 523 € 395 € 446 €
27.06, 24.08 539 € 408 € 460 €
29.06, 22.08 572 € 433 € 488 €
04.07, 06.07, 11.07, 13.07, 18.07, 20.07, 
25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 
15.08, 17.08

638 € 482 € 544 €

12.09 499 € 377 € 426 €
14.09 474 € 359 € 405 €

date check-in
AvioN

gARdEN club                              
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-25% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

15.06, 22.06, 31.08, 07.09 706 € 578 € 629 €
29.06 755 € 616 € 671 €
06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 
17.08 821 € 665 € 727 €

24.08 722 € 591 € 643 €
14.09 657 € 542 € 588 €
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Marmaris

descriere: Kemal Butik Hotel  ofera o atmosferă prietenoasă și confortabila.
localizare: se află la o plimbare de doar 12 minute de parcul acvatic Atlantis, la 1.3 km 
de plaja Marmaris și la 7 km de plaja Icmeler. 
Facilități hotel: receptive, restaurant, lobby, lobby bar, room service, gradina, zona 
pentru fumători, aer condiționat,  seif, Wi-Fi, piscină în aer liber, bar la piscină, loc de 
joacă pentru copii, darts, parcare.
Facilități camere: aer conditionat, televizor, baie cu duș și uscator de par, balcon cu 
vedere spre mare, spre gradina sau oraș.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | mic dEjuN

 » Wi-Fi gratuit
 » Piscina exterioară
 » Parcare gratuita

hotel Kemal Butik ***
Marmaris

hh standard 
de la 67 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere:  Așezat într-o zonă privilegiată lângă plajă, Hotel Maris Beach, mobilat 
cu obiecte din lemn și decorat în culori calde, cu restaurantul în care se pregătesc 
mâncăruri gustoase, prezintă o atmosferă primitoare și oferă clientior săi un mediu 
superior pentru petrecerea concediilor dorite. 
localizare: Este situat lângă plajă, la 400m de centrul stațiunii Marmaris. 
Facilităti hotel:  Recepție, lobby, terasă, cafe-bar, Wi-Fi, restaurant principal, 
piscină, centru pentru închiriere de biciclete și mașini, plajă privată amenajată. 
Facilităti camere: Camerele beneficiază de băi cu duș și uscător pentru păr, aer 
condiționat, răcitor, TV satelit, seif, balcon.  

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | mic dEjuN

 » Situat în centrul statiunii
 » Wi-Fi gratuit
 » Plaja privata

hotel maris Beach ***
Marmaris

hh standard 
de la 90 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 02.09, 09.09 76 € 67 €

01.07, 08.07, 15.07, 22.07 115 € 99 €

29.07 119 € 103 €

05.08, 12.08, 19.08 122 € 106 €

26.08 116 € 100 €

date check-in
PRomo 

stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 30.04.2019)

03.06 109 € 90 € 95 €

10.06, 17.06, 24.06 153 € 125 € 132 €

01.07 171 € 139 € 147 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08 215 € 174 € 184 €

26.08 202 € 164 € 173 €

02.09, 09.09 168 € 137 € 145 €
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Marmaris

descriere: Hotelul Amos este înconjurat de o grădină botanică splendidă și oferă 51 
de camere în total, inclusiv o cameră de lux
localizare: se afla pe plaja din Siteler, la 3 km de centrul orașului Marmaris, la 5 km de 
Icmeler și la o distanta de 100 km de aeroportul Dalaman.
Facilități hotel: recepție, wireless gratuit în lobby, seif, bar, schimb valutar, restaurant, 
o cafenea, bar în grădină, piscina exterioară cu sectiune pentru copii, bar la piscina, 
sezlonguri, umbrele de soare, servicii pentru sporturi acvatice pe plaja.
Facilități camere: aer conditionat, telefon, seif contra cost, televizor prin satelit, 
detectoare de fum, minibar contra cost, baie cu cada și uscator de par, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | dEmiPENsiuNE

 » Situat pe plaja
 » Grădină botanică
 » Piscina cu sectiune pentru copii

hotel amos ***
Marmaris

hh standard 
de la 106 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Confortul și personalul amabil, fac din acest hotel o destinație perfectă 
pentru cei care doresc o vacanță linistita.
localizare: situat la 50 metri de plajă, în apropiere de Atlantis Water Park, la mai 
puțin de 500 metri de centrul orașului Marmaris și la un kilometru de orașul vechi. 
Facilități hotel: recepție, room service, seif contra cost, schimb valutar, lift, sală de 
ședințe, parcare, restaurant interior, restaurant în aer liber, piscină în aer liber cu 
secțiune pentru copii, terasă la soare cu un snack bar, grădini, nopți turcesti.
Facilități camere: aer condiționat contra cost, telefon, minibar, televizor, baie cu cadă 
sau duș și uscător de păr, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | dEmiPENsiuNE

 » Foarte aproape de plaja
 » În apropiere de Atlantis Water Park
 » Nopți turcesti

hotel Balim ***
Marmaris

hh standard 
de la 131 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

3,06 111 € 106 €

10.06 117 € 111 €

17.06, 24.06, 02.09, 09.09 153 € 145 €

01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 194 € 184 €

26.08 189 € 179 €

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 30.04.2019)

03.06 152 € 131 € 138 €

10.06, 17.06, 24.06, 01.07 192 € 165 € 174 €

08.07 209 € 180 € 190 €

15.07, 22.07, 29.07 222 € 191 € 201 €

05.08, 12.08, 19.08 238 € 204 € 215 €

26.08 188 € 162 € 171 €

02.09, 09.09 168 € 145 € 153 €
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Marmaris

descriere: aflat în centrul zonei de distractie, Hotelul Honeymoon este adorat în 
special de tineri. 
localizare: Hotelul Honeymoon se afla pe plaja privată, aproape de cluburi de noapte 
populare din Marmaris, la 5 minute de mers pe jos de Aqua Dream Water Park. 
Facilități hotel: hotelul pune la dispoziția oaspeților săi recepţie, restaurant cu vedere 
la mare și la munti, bar, lounge cu terasa, bar de cocktailuri, internet wireless, lift, 
billiard, gradina, zonă de plajă privata, umbrele de plajă, biliard, parcare.
Facilități camere: Camerele dispun de aer condiționat, televizor, internet wireless, 
telefon, room service, baie, uscător de păr și balcon cu vedere spre mare..

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | dEmiPENsiuNE

 » Plaja privata
 » Wi-Fi gratuit
 » Parcare privata gratuita

hotel honeymoon ***
Marmaris

hh standard 
de la 142 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Hotelul Alkan este situat convenabil în apropierea restaurantelor și 
barurilor din zona Siteler a stațiunii Marmaris,.
localizare: se afla la 100 metri de țărmurile mediteraneene, la 1 km Marmaris.
Facilități hotel: Alkan pune la dispoziția clienților săi internet Wi-Fi în zonele publice, 
restaurant principal, restaurant a la carte, 3 baruri, piscină exterioară, piscină pentru 
copii, loc de joacă, ping-pong, biliard, darts.
Facilități camere: Toate camerele hotelului sunt spațioase și dispun de aer 
condiționat, televiziune prin satelit, telefon, mini-bar (gol), seif (contra cost), baie, 
uscător de păr, balcon. Curățenia în camere se face zilnic.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | dEmiPENsiuNE

 » Pozitie centrala
 » Piscină pentru copii
 » Parcare gratuita

hotel alkan ***
Marmaris

hh standard 
de la 145 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

3,06 156 € 142 €

10.06, 09.09 161 € 146 €

17.06 174 € 158 €

24.06 207 € 188 €

01.07, 08.07 238 € 215 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 269 € 243 €

26.08 225 € 203 €

02.09 194 € 176 €

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

03.06 187 € 170 €

10.06 207 € 188 €

17.06 198 € 180 €

24.06 176 € 160 €

01.07, 08.07 222 € 201 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 246 € 222 €

26.08 196 € 178 €

02.09 172 € 156 €

09.09 161 € 145 €
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Marmaris

descriere: Mert Seaside este un hotel adult only și oferă servicii de calitate, fiind 
considerat unul dintre hotelurile confortabile ale statiunii.
localizare: se afla la 20 de metri de mare, în centrul orașului Marmaris, la 2 minute 
de Atlantis Water Park și Aqua Dream Park. Aeroportul Dalaman se afla la 94 km.
Facilități hotel:, recepție, restaurant, bar, sala de conferinte, wireless, camera de 
bagaje, lift, terasa, piscină, tenis de masă – darts, curăţătorie chimică, schimb valutar.
Facilități camere: aer conditionat, seif, minibar, uscator de par, televizor prin satelit, 
wireless, telefon, baie cu duș, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Aproape de mare
 » Wi-Fi gratuit
 » Parcare gratuita 

hotel mert seaside ***
Marmaris

hh standard 
de la 186 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Hotel Cihanturk este format dintr-o cladire cu 6 nivele.
localizare: se afla la 50 metri de plaja, la 1.5 km de centrul orașului Marmaris și la 90 
km de aeroportul orașului Dalaman. 
Facilități hotel: recepție, lobby, lift, restaurant, doua baruri, piscina exterioară cu 
sectiune pentru copii, tenis de masa, program de animatie, wireless gratuit, serviciu 
de inchirieri masini.
Facilități camere: aer conditionat, televizor, mini frigider, telefon, seif contra cost, 
balcon, wireless gratuit, cabina dus, uscator de par, balcon. Curățenia în camera se 
face zilnic, schimbarea lenjeriei și a prosoapelor are loc de 3 ori/saptamana.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Wi-Fi gratuit
 » Privelisti spre mare
 » Piscina

hotel cihanturk ***
Marmaris

hh standard 
de la 186 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 30.04.2019)

03.06 217 € 186 € 196 €

10.06 230 € 198 € 208 €

17.06 239 € 205 € 216 €

24.06 261 € 224 € 236 €

01.07, 02.09 278 € 238 € 252 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08 322 € 276 € 291 €

26.08 300 € 257 € 271 €

09.09 246 € 211 € 222 €

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

03.06 196 € 186 €

10.06 208 € 198 €

17.06 216 € 205 €

24.06 236 € 224 €

01.07, 02.09 252 € 238 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 291 € 276 €

26.08 271 € 257 €

09.09 222 € 211 €



pag. 20

TURCIA 

Marmaris

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

03.06 269 € 243 €

10.06 249 € 225 €

17.06, 24.06 246 € 222 €

01.07 325 € 293 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 19.08 338 € 305 €

05.08 344 € 311 €

12.08 348 € 314 €

26.08 265 € 240 €

02.09, 09.09 253 € 229 €

descriere: Mehtap Beach este un hotel primitor, aflat intr-o zona usor accesibila, cu 
acces facil spre celebrul bazar al statiuni, spre port sau spre strada cu baruri.
localizare: Hotelul este situat pe malul mării, la aproximativ 500 de metri de zona 
centrală a stațiunii Marmaris.
Facilităti hotel: Hotelul oferă oaspeților săi recepție, lobby, Wi-Fi, restaurant 
principal, doua restaurante a la carte, doua baruri, piscină, loc de joaca, plajă privată, 
program de animație, biliard, masaj, fitness, sauna, baie turcească, parcare. 
Facilităti camere: Toate camerele hotelului Mehtap Beach sunt dotate cu aer 
condiționat, televizor, telefon, frigider, baie cu duș și uscător pentru păr, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Situal pe malul mării 
 » Plajă privată amenajată
 » Aproape de zona comercială

hotel mehtap Beach ****
Marmaris

hh standard 
de la 229 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Un hotel de dimensiune medie, premiat pentru serviciile sale, cu personal 
experimentat și prietenos, cu posibilități variate de a petrece timpul liber. 
localizare: Hotelul este situate la 50 m de plajă și la 1,5 km de centrul Marmaris.
Facilităti hotel: Hotelul Sesin pune la dispoziția oaspeților săi recepție, lobby, internet 
Wi-Fi, restaurant principal tip bufet, restaurant a la carte, trei baruri, piscină, loc de 
joacă, program de animație, biliard, masaj, fitness, saună, parcare, facilități pentru 
persoane cu dizabilități, plajă privată amenajată.
Facilităti camere: Toate camerele hotelului dispun de aer condiționat, televizor, 
telefon, frigider, seif, baie cu duș și uscător pentru păr, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Aproape de centrul Marmaris
 » Wi-Fi gratuit
 » Plajă privata amenajata

hotel sesin ****
Marmaris

hh standard 
de la 197 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in PRomo stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 20.04.2019)

03.06 230 € 197 € 208 €

10.06 243 € 209 € 220 €

17.06 276 € 237 € 250 €

24.06 294 € 252 € 266 €

01.07, 08.07, 15.07 338 € 289 € 305 €

22.07 342 € 293 € 309 €

29.07, 05.08, 12.08, 19.08 353 € 302 € 319 €

26.08 333 € 285 € 301 €

02.09, 09.09 284 € 243 € 257 €
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descriere:  Hotel Kaya Maris oferă condiții optime pentru petrecerea zilelor de 
concediu intr-un mediu placut și cald, intr-o locatie excelenta cu diverse facilităti.
localizare: Situat la 2 km de centrul orașului, pe linia a doua, la 30 m de mare. 
Facilităti hotel:  Hotel Kaya Maris dispune de recepție, lobby, Wi-Fi, restaurant 
principal, 2 baruri, piscină, magazin, loc de joacă pentru copii, sauna, baie turcească, 
salon de cosmetică și masaj, sală fitness, tenis de masă, biliard, program de animație 
rent a car, parcare, plajă privată amenajată. 
Facilităti camere: Camerele sunt dotate cu baie cu duș și usactor pentru păr, aer 
condiționat, TV, telefon, răcitor, seif (contra cost), balcon. 

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Foarte aproape de malul mării
 » Centru Spa & Wellness
 » Parcare gratuita

hotel Kaya maris ****
Marmaris

hh standard 
de la 223 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Decorat elegant și cu servicii de calitate, acest hotel isi intampina clientii 
cu o atmosfera ospitaliera fiind situat la doar cateva minute de plaja
localizare: Situat la 400 m de mare, la 2 km de centrul Marmaris și la 5 km de Icmeler.
Facilități hotel: restaurant, un restaurant a-la-carte și un snack bar, sky bar, lobby 
lounge, 2 piscine în aer liber, dintre care una cu sectiune pentru copii, tobogan, 
centru spa cu saună, sală de gimnastică, săli de masaj și hamam, salon infrumusetare, 
biliard, tenis de masă și ciclism
Facilități camere: aer conditionat, telefon, televizor prin satelit, minibar, seif contra 
cost, wireless, baie, uscator de par, balcon. 

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Wi-Fi gratuit
 » Centru Spa
 » 2 piscine exterioare

hotel Palmea **** 
Marmaris

hh standard 
de la 206 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd lv                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 30.04.2019)

03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 09.09 261 € 223 € 236 €

01.07, 08.07, 15.07, 26.08, 02.09 315 € 269 € 284 €

22.07 350 € 299 € 316 €

29.07, 05.08, 12.08 376 € 322 € 340 €

19.08 324 € 277 € 293 €

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-25% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

03.06 270 € 206 € 231 €

10.06, 17.06 276 € 211 € 237 €

24.06 311 € 237 € 266 €

01.07, 26.08, 02.09 338 € 257 € 289 €

08.07 349 € 265 € 298 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08 415 € 314 € 354 €

19.08 404 € 306 € 345 €

09.09 294 € 224 € 252 €
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descriere: Hotel Tropikal este format dintr-un cladire cu 6 etaje, cu 12 camere cu 
vedere la mare si 2 camere pentru persoanele cu dizabilitati.
localizare: situat pe malul mării, la 2 km de Atlantis Waterpark, la 3 km de centrul 
Marmaris și la 4 km de Castelul Marmaris.
Facilități hotel: Tropikal pune la dispoziția oaspeților săi recepție, aer conditionat, 
restaurant interior și exterior, piscina exterioară cu zona pentru copii, centru Spa 
contra cost, sala de fitness , tenis de masa, wireless în lobby, parcare gratuita.
Facilități camere: Camerele hotelului dispunde aer conditionat, televizor prin satelit, 
telefon, minibar contra cost, seif contra cost, baie, uscator de par, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Situat pe malul mării
 » Centru Spa
 » Parcare gratuita

hotel tropikal ****
Marmaris

hh superior 
de la 294 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Idas Park dispune de toate facilitățile necesare unui concediu de relaxare 
la malul mării. El ofera 93 camere, 85 de camere standard și 8 camere de familie.
localizare: se afla în centrul orașului Icmeler, la 10 km de Marmaris și  la 110 km 
distanța de aeroportul Dalaman.
Facilități hotel: recepție, Wi-Fi în lobby, restaurant, terasa, piscina exterioară cu 
sectiune pentru copii, bar, billiard, tenis de masa, internet, sauna, hammam, parcare.
Facilități camere: telefon, televizor prin satelit, seif, frigider, baie cu duș sau cadă, 
uscător de păr și balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Locatie centrală
 » Sauna și hammam
 » Piscina exterioară

hotel idas Park ****
Içmeler

hh superior 
de la 223 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 30.04.2019)

03.06, 10.06, 17.06 261 € 223 €

24.06 320 € 274 €

01.07, 08.07, 02.09, 09.09 330 € 283 €

15.07 358 € 306 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 369 € 315 €

26.08 341 € 292 €

date check-in stANdARd lv                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

03.06 344 € 294 € 311 €

10.06, 17.06, 24.06, 02.09, 09.09 353 € 302 € 319 €

01.07 386 € 330 € 349 €

08.07, 15.07, 22.07 392 € 335 € 354 €

29.07 418 € 357 € 378 €

05.08, 12.08, 19.08 423 € 361 € 382 €

26.08 363 € 311 € 328 €
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descriere: Hotelul Poseidon are 232 camere din care 210 camere standard, 10 
single, 8 triple, 2 suite și 2 camere pentru persoanele cu dizabilitati.
localizare: situat pe malul mării, la 3 minute de mers pe jos de Parcul acvatic și la 2 
km de centrul orașului Marmaris. Aeroportul se afla la 90 km.
Facilități hotel: recepție, restaurant, aer conditionat, room service, lift, sala de 
conferinte, lobby bar, terasa, internet wireless, jacuzzi, centru wellness, baie 
turcească, sauna și sala fitness.
Facilități camere: internet, televizor LCD, mini bar contra cost, telefon contra cost, 
seif contra cost, aer conditionat, baie cu duș, uscator de par, parchet, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Situat pe plaja
 » În aporpiere de Parcul acvatic Marmaris
 » Centru wellness

hotel Poseidon ****
Marmaris

hh superior 
de la 229 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Un hotel modern, decorat cu gust și care ofera o gama diversa de servicii.
localizare: situat la 20 metri de plaja publica, în centrul orașului Marmaris, și la 85 km 
de aeroportul orașului Dalaman.
Facilități hotel: restaurant, piscină, terasă, wireless, lift, aer conditionat, schimb 
valutar, spalatorie, televizor prin satelit, tenis, biliard, loc de joaca pentru copii, 
biblioteca, sala de conferinte, fitness, centru spa, sauna, baie turcească, jacuzzi și 
masaj.
Facilități camere: aer condiționat, duș, balcon, radio, muzică, televizor prin satelit, 
telefon, minibar, room service, seif contra cost, wireless, baie, uscător de păr.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Aproape de plaja
 » Centru Spa
 » Cocteiluri tropicale

hotel hawaii ****
Marmaris

hh superior 
de la 279 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in ANEX club                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

03.06, 10.06 257 € 229 € 243 €

17.06 266 € 238 € 252 €

24.06 291 € 260 € 276 €

01.07 341 € 305 € 323 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08 361 € 322 € 342 €

19.08 356 € 318 € 337 €

26.08, 02.09 326 € 291 € 309 €

09.09 316 € 282 € 299 €

date check-in stANdARd lv                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

03.06 327 € 279 €

10.06 285 € 283 €

17.06 307 € 301 €

24.06, 01.07, 26.08, 02.09, 09.09 361 € 309 €

08.07 390 € 333 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08 461 € 394 €

19.08 433 € 370 €
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descriere: Un hotel contemporan, Pasa Bey se potriveste cuplurilor în cautarea unei 
unitati de cazare confortabile, nu prea departe de centrul de actiune.
localizare: este situat în centrul orașului Marmaris, la 500 de metri de malul mării, la 
4 km de Parcul Național Marmaris și la 93 km de Aeroportul Dalaman.
Facilități hotel: recepție, Wi-Fi gratuit, restaurant, nack bar, vitamin bar, piscina 
exterioară cu sectiune pentru copii, piscina interioara, baie turcească, sală de fitness, 
tenis de masa, darts, aqua-aerobic, muzica live, masaj, jacuzzi, internet cafe, biliard.
Facilități camere: aer condiţionat, televizor prin satelit, telefon, minibar, seif, parchet 
laminat, baie cu duș, uscator de par şi balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Wi-Fi gratuit in toate zonele hotelului
 » Parcare private
 » Sala de fitness

hotel Pasa Bey ****
Marmaris

hh standard 
de la 215 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Pasa Beach are 2 clădiri si o pozite frumoasa pe malul marii. 
localizare: Hotel este situat pe malul mării, la 3 km de centrul orașului Marmaris, la 
90 km de aeroportul Dalaman,  
Facilități hotel: restaurant principal, 4 baruri, restaurant a la carte (cu rezervare, 
contra cost), 2 piscine exterioare (1 piscină semiolimpica), tobogan, picina pentru 
copii, plajă: proprie, nisip/pietriș,  baie turcească, saună, sala de fitness, a tenis de 
masă, darts, Wi-Fi în lobby. Contra cost: masaj, sporturi nautice.
Facilități camere: baie cu dus sau cada, foehn, aer condiționat, televizor, telefon, 
minibar (apă și apă minerală doar în ziua sosirii - gratuit) , seif (contra cost), balcon. 

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Wi-Fi gratuit
 » Access imediat la plaja 
 » Centru Spa & Wellness

hotel Pasa Beach ****
Marmaris

hh superior 
de la 235 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

3,06 238 € 215 €

10.06 251 € 227 €

17.06, 24.06, 01.07, 19.08, 26.08, 02.09 330 € 298 €

08.07 354 € 320 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08 415 € 374 €

09.09 317 € 286 €

date check-in stANdARd lv                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

3,06 261 € 235 €

10.06 275 € 249 €

17.06, 24.06, 01.07, 19.08, 26.08, 02.09 361 € 326 €

08.07 383 € 346 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08 438 € 400 €

09.09 347 € 313 €
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Marmaris

descriere: Hotelul Grand Pasa impresioneaza prin priveliștea uimitoare, camerele 
decorate cu gust și multitudinea de facilități oferite.
localizare: se afla la 350 m de plaja, la 3.5 km de Marmaris și la 4.5 km de Icmeler. 
Facilități hotel: recepție, wireless în lobby, restaurant interior și exterior, restaurant a 
la carte, piscina exterioară și interioara, piscina pentru copii, tobogane cu apa, baruri, 
Centru Spa & wellness, miniclub pentru copii, masaj, baie cu aburi, discoteca cu 
terasa, program de animație, jocuri și spectacole, tenis de masă, billiard.
Facilități camere: aer conditionat, wireless gratis, minibar contra cost, telefon, 
mocheta, televizor prin satelit, seif contra cost, baie cu cada, uscator de par, balcon. 

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Aproape de plaja
 » Centru Spa & wellness 
 » Parcare gratuita

hotel Grand Pasa *****
Marmaris

hh standard 
de la 277 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Transport (cu 1 noapte intermediara la dus-cazare la Ayvalık - hotel 3*, cu mic dejun); Asigurare 
medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd lv                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 31.03.2019)

3,06 307 € 277 €

10.06 321 € 290 €

17.06, 24.06, 01.07, 19.08, 26.08, 02.09 407 € 368 €

08.07 431 € 389 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08 492 € 444 €

09.09 393 € 355 €

descriere: Elite World este un hotel orientat catre confortul și satisfactia turistilor sai, 
cu facilități moderne și o baza spa deosebita. El se adreseaza exclusiv adultilor.
localizare: este situat la 40 metri de plaja, în centrul orașului Icmeler, la 7 km de 
centrul orașului Marmaris, la 9 km de Castelul Marmaris.
Facilități hotel: recepție, doua baruri, restaurant principal, un restaurant a la carte, o 
piscina exterioară, coafor, sala de conferinte, wireless, sauna, baie turcească, sala de 
fitness, tenis de masa, masa de fotbal, masaj și billiard.
Facilități camere: aer conditionat, uscator de par, wireless, minibar, fierbator, telefon, 
mocheta, televizor prin satelit, seif contra cost, baie cu duș, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl/AutocAR | All iNclusivE

 » Situat pe plaja
 » Boutique style
 » Vedere spre mare

hotel elite World *****
Içmeler

hh superior 
de la 343 €

Reduceri: 5 €/pers ultima bancheta în autocar; Copil 0-1.99 ani - Gratuit la cazare în camera cu 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie. 
suplimente: Transport autocar 110 €/pers; Loc preferențial în autocar 5 €/pers dacă se achită în agenție, 10 €/pers la 
autocar; Ferry-boat Çanakkale 10 €/pers (copil 0-6.99 ani Gratuit, copil 7-11.99 ani - 6 €) – se achita la autocar.

Tariful include: xxx
Tariful nu include: xxxxx

date check-in stANdARd lv                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-25% ( 31.03.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 30.04.2019)

03.06 486 € 368 € 415 €

10.06 453 € 343 € 387 €

17.06 473 € 358 € 404 €

24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07 523 € 395 € 446 €

05.08 542 € 410 € 463 €

12.08, 19.08 592 € 447 € 505 €

26.08 588 € 559 € 501 €

02.09, 09.09 561 € 370 € 479 €
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Bodrum

descriere: Hotelul Serhan este construit în jurul unei piscine în aer liber, intr-o zona 
linistita din Gümbet.
localizare: se află la 200 m de plaja Gümbet, în apropiere de Amfiteatru, Mausoleul 
de la Halicarnassus și Castelul Bodrum, și la 3 km de centrul oraşului Bodrum.
Facilități hotel: recepție, wireless, seif, restaurant, restaurant a la carte, bar, terasa, 
piscina cu secțiune pentru copii, snack bar, club pentru copii, saună, serviciu de masaj 
contra cost, biliard, snooker, tenis de masă, parcare.
Facilități camere: aer condiţionat, telefon, televizor prin satelit, minibar, baie, uscător 
de păr și balcon.

7 NoPți | iNdividuAl | mic dEjuN

 » Locație în apropiere de atracții turistice majore
 » Piscină exterioară
 » Facilitati copii

hotel serhan ***
Gümbet

hh superior 
de la 57 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.
Suplimente: Transport - zbor charter avion (la cerere)

Tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); 
Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in
PRomo 

stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 30.04.2019)

03.06 104 € 94 € 99 €

10.06 110 € 100 € 105 €

17.06, 24.06, 01.07, 02.09, 09.09 118 € 107 € 113 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08 188 € 168 € 178 €

26.08 128 € 116 € 122 €

16.09 88 € 80 € 84 €

23.09 83 € 76 € 79 €

30.09 63 € 57 € 60 €

descriere: Hotelul Safir se află chiar langa plaja, stațiunea populară Bitez, înconjurat 
de copaci și flori, la doar o scurtă plimbare de promenada mică.
localizare: se află la 100 metri de plaja, la 200 metri de centrul orașului Bitez și la 6 
km de centrul orașului Bodrum.
Facilități hotel: recepție, lounge, wireless, restaurant, bar, piscina cu sectiune pentru 
copii, biliard, loc de joaca pentru copii, saună, baie turcească, gradina, masaj, tenis de 
masa, biliard, darts, centru de inchirieri auto, parcare. 
Facilități camere: aer conditionat contra cost, telefon, room service,  televizor, 
wireless, minibar, baie cu duș, uscator de par, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl | mic dEjuN

 » Zonă liniștită
 » Wi-Fi gratuit
 » Parcare gratuită

hotel safir ***
Bitez

hh superior 
de la 79 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.
Suplimente: Transport - zbor charter avion (la cerere)

Tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); 
Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 30.04.2019)

03.06, 10.06, 17.06, 19.08, 26.08 115 € 99 € 104 €

24.06 128 € 110 € 116 €

01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08 161 € 139 € 146 €

12.08 148 € 127 € 134 €

02.09 108 € 94 € 99 €

09.09, 16.09, 23.09, 30.09 91 € 79 € 83 €
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Bodrum

descriere: amplasat în inima Yalikavak, Family Belvedere oferă vedere panoramică 
spre Peninsula Bodrum și Marea Egee.
localizare: se află la 900 metri de plaja publica, în stațiunea Yalikavak, la 18 km de 
centrul orașului Bodrum și la 50 km de aeroport.
Facilități hotel: restaurant, 3 baruri, wireless în lobby, piscina secțiune pentru copii, 
loc de joaca, mini-club, mini-discoteca, animație, seară turceasca, sala de fitness, 
sauna, jacuzzi, masaj, billiard, internet café, sporturi acvatice cu motor. 
Facilități camere: aer conditionat, televizor, telefon, seif contra cost, baie cu duș, 
uscator de par, balcon sau terasa.

7 NoPți | iNdividuAl | All iNclusivE

 » Plajă privată
 » Seri turcești
 » Sauna & jacuzzi

hotel Family Belvedere ***
Yalikavak

hh superior 
de la 119 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.
Suplimente: Transport - zbor charter avion (la cerere)

Tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); 
Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere: Hotelul a fost deschis în anul 2006 și ocupă o suprafața de 15.000 mp. A 
fost renovat în anul 2012 și beneficiază de o grădină frumos amenajată și întreținută. 
localizare: Situat în zona Bitez, la 150 m de plajă și la 6 km de Bodrum. 
Facilităti hotel:  recepție 24 ore, restaurant principal, restaurant a la carte, baruri, 
piscine, piscine pentru copii, tobogan acvatic, bar la piscină, baie turcească, sauna, 
baie de aburi, uscător de păr, mini-club și loc de joacă pentru copii, wireless, internet 
în lobby, animație. Clienții mai pot beneficia de darts, biliard și tenis de masă.   
Facilităti camere: Toate camerele sunt dotate cu Wi-Fi, telefon, minibar, seif (contra 
cost), uscător de pat, TV prin satelit, baie cu duș, aer condiționat, balcon sau terasă.

7 NoPți | iNdividuAl | All iNclusivE

 » Localizare excelentă
 » Camere spatioase
 » Zona liniștită 

hotel Bitez Garden life ***
Bitez

hh standard 
de la 193 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.
Suplimente: Transport - zbor charter avion (la cerere)

Tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); 
Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in PRomo stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 30.04.2019)

03.06 178 € 145 €
10.06 190 € 155 €
17.06 207 € 168 €
24.06 260 € 210 €
01.07 293 € 237 €
08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08 353 € 285 €
19.08 341 € 276 €
26.08, 02.09 269 € 218 €
09.09 209 € 170 €
16.09 176 € 144 €
23.09 145 € 119 €

date check-in
PRomo 

stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

03.06 245 € 219 € 232 €

17,06 257 € 226 € 243 €

24.06, 01.07, 08.07 319 € 285 € 302 €

15.07 355 € 317 € 336 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 382 € 341 € 361 €

26.08 357 € 320 € 338 €

02.09, 09.09 347 € 312 € 329 €

16.09 296 € 249 € 280 €

23.09, 30.09 229 € 193 € 217 €
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Bodrum

descriere: cu cea mai mare plajă privată din Bitez, Ambrosia un total de 100 camere 
și oferă confort și servicii ospitaliere.
localizare: situat pe malul mării în localitatea Bitez, la 7 km de centrul orașului 
Bodrum și la 45 km de aeroportul din Bodrum.
Facilități hotel: recepție, Wi-Fi gratuit, 3 piscine, 3 restaurante, 5 baruri, baie 
turcească, saună, jacuzzi, sala de fitness, centru spa, programe de animatie, tenis de 
masa, baie de aburi, darts muzica live și babysitting contra cost.
Facilități camere: aer condiţionat, telefon, minibar, televizor prin satelit, seif, wireless, 
baie cu cadă sau dus, uscator de par, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl | dEmiPENsiuNE

 » Cea mai mare plajă privată din Bitez 
 » Wi-Fi gratuit
 » Servicii de masaj medical și shiatsu

hotel ambrosia ****
Bitez

hh superior 
de la 106 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.
Suplimente: Transport - zbor charter avion (la cerere)

Tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); 
Alte taxe și cheltuieli personale.

descriere:  Grădina de plamieri, meniul deosebit și toate celelalte facilități, redefinesc 
într-un mod plăcut ospitalitatea turcească.  
localizare: Hotelul este situat în micuța localitate Akyarlar Fener, la 6 km sud de 
Turgutreis și la 23 km de centrul orașului Bodrum. 
Facilităti hotel:  Recepție 24 ore, lobby, restaurant principal, restaurant a la carte,  
baruri, piscină, salon de infrumusetare, mini-club și loc de joacă, volei, tenis de masă, 
animație, billiard, sporturi nautice, plajă privată cu umbrele și șezlonguri gratuite. 
Facilităti camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu duș, Wi-Fi, telefon, răcitor, 
uscător de pat, TV prin satelit, aer condiționat, balcon.

7 NoPți | iNdividuAl | All iNclusivE

 » Hotel cochet
 » Raport bun calitate / preț
 » Plajă premiata Blue Flag

hotel charm Beach ****
Akyarlar - Turgutreis

hh superior 
de la 230 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.
Suplimente: Transport - zbor charter avion (la cerere)

Tariful include: 7 nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); 
Alte taxe și cheltuieli personale.

date check-in
PRomo 

stANdARd                                       
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-15% ( 31.03.2019)

03.06 211 € 189 € 200 €

10.06 225 € 202 € 213 €

17.06, 24.06, 02.09, 09.09, 16.09 229 € 205 € 217 €

01.07 253 € 226 € 240 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 
19.08 312 € 279 € 296 €

26.08 300 € 268 € 284 €

23.09 166 € 149 € 157 €

30.09 118 € 106 € 113 €

date check-in stANdARd gv                                      
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 31.03.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% ( 30.04.2019)

03.06, 10.06, 17.06, 02.09, 09.09, 16.09, 
23.09 284 € 230 € 257 €

24.06, 01.07 392 € 316 € 354 €

08.07 415 € 334 € 374 €

15.07, 22.07, 29.07 446 € 359 € 402 €

05.08 472 € 380 € 426 €

12.08, 19.08, 26.08 507 € 408 € 458 €
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Antalya

descriere: Un hotel perfect atât pentru cupluri, cât și pentru familii în căutarea unei 
oaze de liniște presărată cu de distracție în Turcia. 
localizare: se afla în regiunea Lara, la 11 kilometri de centrul orașului Antalya.
Facilități hotel: lobby bar, wireless în lobby, restaurant principal, restaurante a 
la carte, bar la piscina, bar pe plaja, piscine de interior și exterior, piscina pentru 
copii, tobogane, centru fitness, baie turcească, sauna, baschet, 4 terenuri de tenis, 
programe de divertisment, animație, turcesti, pub, muzica live, plaja privata cu nisip.
Facilități camere: aer conditionat, telefon, mocheta, seif, minibar, televizor prin 
satelit, wireless contra cost, baie, uscator de par, balcon. 

7 NoPți | AvioN | ultRA All iNclusivE

 » Plajă privată cu Blue Flag
 » Piscină în stil lagună
 » Junior Club

miracle resort  *****
Lara

hh standard 
de la 715 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Antalya - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 
nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 Euro/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

descriere: Delphin Be Grand Resort a fost construit în anul 2002, cu o suprafață 
totală de 112.000 m2, renovat complet în anul 2016. 
localizare: Hotel este situat la 10 km de aeroport, la 15 km de centrul orașului, pe 
malul mării.
Facilități hotel: 1 restaurant principal, 7 restaurante a la carte, 12 baruri, 6 piscine, 2 
piscine pentru copii, centru SPA, 4 săli de conferință; internet WiFi. 6 terenuri de 
tenis, tenis de masă, sală fitness, Lunapark, sala jocuri, biliard, bowling. Plajă proprie. 
Facilități camere: balcon, baie cu cabuina de dus, aer conditionat, uscător de păr, 
LCD TV, safe, mini bar, fierbător pentru ceai sau cafea.

7 NoPți | AvioN | ultRA All iNclusivE

 » Lunapark și Dino Park
 » Amplasarea piscinelor, barurilor și spațiilor de relaxare
 » Situat pe malul mării

delphin Be Grand resort *****
Lara

hh superior 
de la 965 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Antalya - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 
nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 Euro/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

date check-in stANdARd lv                             
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-25% ( 28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 31.03.2019)

25.05 1.220 € 965 € 1.016 €
01.06, 21.09 1.248 € 987 € 1.039 €
08.06, 10.06, 13.06, 15.06, 17.06, 20.06, 
22.06, 24.06, 27.06, 29.06, 01.07, 04.07, 
26.08, 29.08, 31.08, 02.09, 05.09, 07.09, 
09.09, 14.09

1.320 € 1.040 € 1.096 €

06.07 1.335 € 1.052 € 1.109 €
08.07 1.366 € 1.075 € 1.133 €
11.07 1.412 € 1.110 € 1.170 €
13.07, 15.07, 18.07, 20.07, 22.07, 25.07, 
27.07, 29.07, 01.08, 03.08, 05.08, 08.08, 
10.08, 12.08, 15.08, 17.08, 19.08

1.428 € 1.121 € 1.183 €

22.08 1.382 € 1.087 € 1.146 €
24.08 1.351 € 1.064 € 1.121 €

date check-in EcoNomY                              
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-20% ( 31.03.2019)

25.05, 01.06, 21.09 843 € 715 €

08.06, 10.06, 13.06, 15.06, 07.09, 09.09, 14.09 920 € 776 €

17.06, 05.09 942 € 794 €

20.06, 02.09 975 € 820 €

22.06, 24.06, 27.06, 29.06, 01.07, 04.07, 06.07, 24.08, 26.08, 29.08, 
31.08 997 € 838 €

08.07, 22.08 1.025 € 861 €

11.07, 19.08 1.068 € 895 €

13.07, 15.07, 18.07, 20.07, 22.07, 25.07, 27.07, 29.07, 01.08, 03.08, 
05.08, 08.08, 10.08, 12.08, 15.08, 17.08 1.097 € 918 €
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Antalya

descriere: Înconjurat de pini, Bellis Deluxe Resort este recunoscut pentru servicii de 
clasă mondială.
localizare: se află pe plajă, la 5 km de orașul Belek și la 42 km de Antalya.
Facilități hotel: restaurant principal tip bufet, restaurante a la carte și diferite baruri, 
plajă privată, piscina exterioară, piscina interioara, aquapark, centru fitness, sauna, 
baie turcească, centru SPA, masaj, terenuri de tenis cu nocturnă, cursuri de tenis, 
echitatie, billiard, mini club, club Junior, Gradina Zoologica.
Facilități camere: aer conditionat centralizat, televizor LED prin satelit, telefon, 
wireless, minibar, seif, baie cu cada și dus, uscator de par, balcon sau terasa. 

7 NoPți | AvioN | ultRA All iNclusivE

 » Aquapark
 » Gradina Zoologica
 » Servicii de clasă mondială

Bellis deluxe resort *****
Belek

hh superior 
de la 839 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Antalya - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 
nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 Euro/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

descriere: Hotelul Susesi este construit pe o suprafață de 90.000m2.
localizare: Situat la 35 km de aeroport, la 1 km de Belek, pe malul mării.
Facilități hotel: restaurant principal, 6 restaurante a la Carte, 5 snack restaurant, 11 
baruri, 4 piscine, aqua-park, SPA, mini-fotbal, animație, discotecă, tenis, internet. 
Plaja proprie cu nisip și pietricele. 2 terenuri de tenis, minifotbal, tenis de masă, volei, 
squash, baschet, gimnastică în apă, darts, centru fitness, petreceri tematice, aquapark 
cu 6 tobogane. Pentru copii: piscină interioară și exterioare, miniclub, loc de joacă.
Facilități camere: Camerele standard sunt dotate cu baie cu cadă, uscător de par, aer 
condiționat, TV, telefon, mini-bar, seif (gratuit), balcon/terasă, room service.

7 NoPți | AvioN | ultRA All iNclusivE

 » Servicii de calitate
 » Spațiu verde și îngrijit
 » Numărul mare de piscine

susesi luxury resort *****
Belek

hh standard 
de la 769 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Antalya - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 
nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 Euro/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

date check-in dEluXE lv                             
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-25% (28.02.2019)

EARlY booKiNg                                         
-10% (31.03.2019)

25.05 1.012 € 769 € 931 €
01.06 1.144 € 1.023 € 1.050 €
08.06, 10.06, 13.06, 15.06, 17.06, 20.06, 
22.06, 24.06 1.166 € 925 € 1.070 €

27.06, 29.06 1.248 € 987 € 1.144 €
01.07, 04.07, 06.07, 08.07, 29.08 1.281 € 1.012 € 1.173 €
11.07, 13.07, 26.08 1.336 € 1.053 € 1.223 €
15.07, 18.07, 20.07, 22.07, 25.07, 27.07, 
29.07, 01.08, 03.08, 05.08, 08.08, 10.08, 
12.08, 15.08, 17.08, 19.08, 22.08, 24.08

1.358 € 1.069 € 1.243 €

31.08, 02.09, 05.09, 07.09, 09.09 1.243 € 983 € 1.139 €
14.09 1.111 € 884 € 1.020 €
21.09 1.089 € 868 € 1.000 €

date check-in
cAmEliA 
gARdEN                             

loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% (31.03.2019)

25.05 910 € 839 €

01.06, 02.09, 05.09, 07.09, 09.09, 14.09, 21.09 958 € 883 €

08.06, 31.08 980 € 902 €

10.06, 29.08 1.024 € 942 €

13.06, 26.08 1.090 € 1.001 €

15.06, 17.06, 20.06, 22.06, 24.06, 27.06, 29.06, 01.07, 04.07, 06.07, 
08.07, 11.07, 13.07, 15.07, 18.07, 20.07, 22.07, 25.07, 27.07, 25.07, 
29.07, 03.08, 05.08, 08.08, 10.08, 12.08, 15.08, 17.08, 19.08, 22.08, 
24.08

1.112 € 1.021 €
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Antalya

descriere: Hotelul Water Side Resort este un hotel select, apreciat pentru calitatea 
exclusivă a serviciilor și atmosfera relaxanta. 
localizare: se afla la 220 metri de plaja, de-a lungul râului Manavgat, în regiunea 
Titreyengol, la 7 km de orașul vechi Side.
Facilități hotel: restaurant principal tip bufet, restaurante a la carte, baruri, wireless 
gratuit, plajă privata cu nisip, piscine interioare și exterioare, tobogane, centru fitness, 
centru Spa, tenis de masa, volei pe plaja, masaj, shuttle bus gratuit pana la plaja.
Facilități camere: aer conditionat, telefon, seif, minibar, televizor prin satelit și canale 
de muzica, baie cu duș și uscator de par, balcon. 
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 » Plajă privată
 » Wireless gratuit în tot hotelul
 » Centru fitness & Spa

Water side resort  *****
Side

hh standard 
de la 503 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Antalya - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 
nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 Euro/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

descriere: Azura Deluxe Resort are 283 camere cu vedere la mare, 85 land view, 
280 deluxe, 70 family, 4 pentru persoane cu dizabilitati și 5 pentru luna de miere.
localizare: se află pe plaja, la 22 km de centrul orașului Alanya.
Facilități hotel: lobby bar, wireless, restaurant principal, restaurante a la carte, 
baruri la piscina, disco club, centru SPA & Wellness, plaja privata cu ponton, piscine 
interioare și exterioare, tobogane, centru de fitness, masaj, programe de divertisment. 
Facilități camere: aer conditionat, wireless gratuit, sistem de inchidere - deschidere 
a camerei cu cartela, televizor prin satelit și canale de muzica, minibar, seif, fierbător 
pentru ceai și cafea, baie cu duș, halat de baie și papuci, uscator de par, balcon. 
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 » Plajă private cu ponton și separeuri
 » Centru SPA & Wellness
 » Aer conditionat, wireless gratuit

azura deluxe resort ****
Alanya

hh superior 
de la 542 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani - Gratuit - la cazare în camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica 
tarifelor pentru copii le puteti obtine în agentie.

tariful include: Bilet avion cursa charter Tarom București - Antalya - București; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 
nopți cazare și masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
tariful nu include: Taxe aeroport-95 Euro/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe și cheltuieli 
personale.

date check-in stANdARd lv                             
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-15% (28.02.2019)

25.05 538 €  - 

01.06, 08.06, 10.06, 13.06, 15.06 604 € 503 €

20.06, 22.06, 24.06, 27.06, 29.06, 01.07, 04.07, 06.07, 08.07, 14.09, 
21.09 681 € 561 €

13.07, 24.08, 26.08 752 € 615 €

15.07, 18.07, 20.07, 22.07, 25.07, 27.07, 29.07, 01.08, 03.08, 05.08, 
08.08, 10.08, 12.08, 15.08, 17.08, 19.08, 22.08 781 € 636 €

11.07, 29.08, 31.08, 02.09, 05.09 712 € 559 €

07.09, 09.09 699 € 624 €

date check-in dEluXE lv                             
loc în dublă

EARlY booKiNg                                         
-10% (28.02.2019)

25.05 542 €  - 
01.06, 08.06 673 € 649 €
10.06, 13.06, 17.06, 20.06 686 € 661 €
15.06, 22.06, 24.06, 27.06, 09.09 719 € 693 €
29.06, 01.07, 02.09, 05.09 737 € 709 €
04.07, 06.07, 29.08 787 € 756 €
08.07, 11.07, 13.07, 15.07, 18.07, 20.07, 22.07, 25.07, 27.07, 29.07, 
01.08, 03.08, 05.08, 08.08, 10.08, 12.08, 15.08, 17.08, 19.08, 22.08, 
24.08, 26.08

795 € 765 €

31.08 745 € 700 €
07.09 737 € 681 €
14.09 676 € 661 €
21.09 649 €  - 



o escaPadă, 
un moment de resPiro

bAlcic - KAliAKRA 29 EuRo

atracții: Castelul Reginei Maria și Gradina Botanică
Plecări: 09.03; 21.04; 19.05; 09.06; 23.06; 07.07; 
21.07; 25.08; 08.09; 26.10; 13.10; 03.11

PREjmER – bRAN 79 lEi

tRANsAlPiNA 152 lEi vEliKo tARNovo 79 lEi PlEvNA & lovEcH 79 lE

tRANsFăgăRăȘAN 132 lEi dEltA duNăRii 189 lEi

atracții: Manastirea Basarabov, Veliko Tarnovo, 
Arbanassi 
Plecări: 02.03; 24.03; 21.04; 26.05; 16.06; 30.06; 
14.07; 28.07; 11.08; 15.09; 29.09; 19.10; 10.11

atracții: Plevna, Muzeului „Panorama”, Kaylaka, 
Muzeul vinului, Lovech, Podul Acoperit, Fortăreața
Plecări: 10.03; 31.03; 26.05; 02.06; 17.06; 14.07; 
02.11

atracții: Castelul Bran, Biserica Neagră - Brașov, 
Prejmer – Biserica fortificată, Bușteni, Castelul 
Cantacuzino
Plecări: 17.06; 28.07; 18.08; 29.09; 20.10

atracții: Curtea De Arges, Vidraru, Cetatea 
Poenari, Balea Lac, Abația Carta 
Plecări: 21.07; 11.08; 15.09

atracții: Murighiol, Sf.Gheorghe, Sulina
Plecări: 30.06; 28.07; 25.08; 22.09

atracții: Mănăstirea Horezu - “Drumul Regelui” - 
Mănăstirea Cozia
Plecări: 01.06; 23.06; 14.07; 03.08; 01.09

O zi cât

O vacanță

Pastram traditia si 
te invitam sa petreci 

aGenție Parteneră 


