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zeci de mii de călătorii…

SIGURANțA E PRIORITATEA NOASTRă

CALITATEA NE DEFINEșTE

TARIFELE NE RECOMANDă

… DUCEM CăLăTORIA LA UN ALT NIVEL

2012
Și mai multe autocare! Da, este 
anul unei dezvoltări rapide. 
Numărul turiștilor crește. Sun-
tem singura agenție touropera-
toare de curse charter în Lefkada 
și Parga, motiv pentru care 
cumpărăm mai multe autocare. 

2011
Lefkada și Parga intră în portofo-
liul nostru cu destinații. Este anul 
în care am dat startul sejururilor 
în aceste zone atât de îndrăgite 
ale Greciei, asigurându-ți vacanțe 
cu peisaje noi, la fel sau poate și 
mai frumoase. 

2008
Bun venit, Thassos! Bun venit, 
Sarti! De acum, avem oferte de 
vacanțe în două destinații de 
suflet. Și cele mai bune unități 
de cazare. Organizăm vacanțe 
frumoase și umplem tot mai 
multe autocare. Mulțumim ție, 
pentru încrederea oferită!

2014
Introducem trei destinații 
inedite: Insula Evia, Tolo şi 
Sivota. Ne remarcăm din nou pe 
piața turismului și în fața marilor 
iubitori ai Greciei. Începe o nouă 
etapă de extindere a imaginii 
Hello Holidays peste hotare. 

2020 
V-am pregătit o noua serie 
de surprize. Tolo, pitoreasca 
destinație a Greciei, revine în 
oferta de anul acesta. Îți oferim 
pachete noi cu avionul în Corfu 
și Zakynthos, Antalya sau Mar-
maris. Plecăm cu autocarul  spre 
Bulgaria și avem noi hoteluri din 
Romania. Prețurile? Bineînțeles, 
le păstrăm în continuare mici.

2015
„O zi cât o vacanță!” Lansăm 
un proiect de suflet, un concept 
unic, pe care îl regăsești și astăzi 
la noi! Te ducem să petreci o zi 
cât o vacanță pe meleagurile 
României și ale Bulgariei. Să 
evadezi pentru o zi din cotidian, 
să descoperi frumusețile neaoșe 
și bulgărești.

2016
Spunem „Bun Venit” noului 
nostru sediu din Știrbei Vodă! 
Cumpărăm autocare și microbuze 
noi, asigurând infrastructura 
pentru noile noastre circuite. 
Printre destinațiile dragi nouă se 
numără Olanda, Italia de Nord și 
Capitalele Balcanice.

2017
Începem cu o petrecere. 10 ani 
cu vacanțe de nota 10! Am lansat 
concursuri cu premii, am colindat 
țara-n lung şi lat pentru a ne 
vizita partenerii. Am început din 
pasiune, cu doi angajați. După 10 
ani, tot din pasiune continuăm. 
Cei drept, în număr mai mare! 

2018
Lansăm circuitele! Peste 20.000 
de turiști ne spun acum „Hello”, 
dintre care 8000 din noile 
circuite. Peste 200 de plecări 
cu avionul sau autocarul, în doar 
câteva luni de la lansarea noului 
produs Hello Holidays. Oferim 
calitate și facem față chiar și 
celor mai pretențioși turiști.

2013
Este anul cunoașterii. Am 
organizat infotrip-uri în Grecia și 
Turcia, formând o echipă de ghizi 
profesionistă, care să reprezinte 
pasiunea Hello Holidays pentru 
vacanțe. 

2010
Start mini-circuitelor cu sejur! 
Am reușit să introducem pe piață 
un concept inedit, care să îmbine 
vacanța de relaxare la plajă cu 
vizitarea obiectivelor turistice 
ale destinației în care te afli. Un 
concept care s-a dovedit a fi de 
succes, regăsit astăzi la multe 
agenții din țară.

2009
Anul în care ne-am cumpărat 
primul autocar! O nouă etapă a 
evoluției Hello Holidays, de care 
ne amintim și astăzi cu drag și 
emoție. Un pas care ne-a ajutat 
să punem bazele unei flote de 
autocare.

2007
Începutul călătoriei noastre. Doi 
angajați și vacanțe cu mult soare 
în Grecia. Nu degeaba tărâmurile 
grecești sunt destinațiile noastre 
preferate. 

2019
Investiție de 700.000 € în două 
autocare de lux, marca Setra, 
fabricate în Germania. Oferim 
astfel transport la nivel mondial 
și mult mai multe zâmbete. Un 
an plin, cu multe proiecte noi, 
de succes, printre care și noile 
destinații din Grecia, îmbrățișate 
de mulți.  

Spune Hello Vacanțelor Tale!De peste 14 ani, împreună 

2021 
Am depășit un an plin de 
provocări, insa privim inainte cu 
si mai multă încredere. În 2021 
lansam noi provocari: Dubai si 
Egipt. In Turcia va invitam sa 
descoperiti Coasta Lycia, Mardin 
sau Safranbolu. Iar Grecia 
ramane in continuare destinatia 
noastra de suflet!
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REDUCERI2021

FIRST MINUTE 
pana la 28.02.2021

Se aplica in cazul achitarii unui avans de 10% la 
inscriere, 20% pana la 28.02.2021 si diferenta 
cu pana la 60 de zile inainte de plecare.

SAFE PRICE
valabilitate tot sezonul a tarifelor Standard

Se aplica in cazul achitarii unui avans de 30% la 
inscriere si diferenta cu pana la 40 de zile inainte 
de plecare.

Nu ar fi minunat să ai deja vacanța 2021 „în 
geantă”? Să stai relaxat cu gândul plecării 
la mare? Nu, nu este prea devreme să-ți 
rezervi sejurul pe litoral, nici dacă vrei să pleci 
în septembrie. La început de an ai cele mai 
generoase reduceri. Fie că te gândești la o 
vacanță de familie, fie că vrei la plajă în doi sau 
cu un grup de prieteni, fii convins că, alături 
de noi, vei beneficia de cel mai bun discount al 
momentului.

De ce noi, agenția Hello Hollidays? 

Pentru că facem asta de 14 ani. Pentru că ne-
am înmulțit unitățile de cazare și avem propria 
flotă de autocare, iar asta ne permite să oferim 
reduceri mari, de volum. Pe scurt, vindem mult 
și putem să-ți oferim reduceri pe măsură, pentru 
a te bucura de o vacanță cât mai ieftină, dar de 
calitate. De aceea, in 2021 iti oferim doua noi 
concepte, de First Minute și Safe Price -  aparut 

din dorinta de a oferi oricarui turist, indiferent de 
buget, posibilitatea rezervarii unei vacante in cele 
mai sigure conditii.

First Minute 28.02.2021

Ca agenție, lucrăm direct cu hotelurile și obținem 
cele mai bune prețuri pentru a îți oferi cât mai 
multe disponibilități de cazare. 

Astfel, am creat concepul de First Minute 
care îți asigură locul în vacanță și cel mai bun 
discount al hotelului, oferind reduceri de pana 
la 45%. Practic, îți alegi hotelul și rezervi din 
timp cu discount. Fiecare hotel are un procent 
de reducere. Astfel, pentru o cazare cât mai 
ieftină, ținând cont de raportul calitate-preț, vezi 
procentul de discount afișat în tabelul fiecărui 
hotel din acest catalog.

Reducerile se aplică la tariful standard (pachetul de bază fără alte taxe și suplimente). 
Reducerile nu se cumulează cu alte oferte speciale și nu se aplică retroactiv pentru rezervările deja confirmate!

Zbor charter ANTALYA 
Plecari din BUCURESTI, SUCEAVA, CLUJ, ORADEA
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CAPPADOCIA - ANTALYA 

de la 

79 € 
Tip circuit: DESTINS

PREȚUL INCLUDE
•	Zbor Suceava / Bucuresti - 
Antalya si retur, BAGAJ de 
CALA inclus
•	Transport cu autocar 
•	Cocktail de bun-venit
•	Ghid insotitor, vorbitor de 
limba romana
•	7 cazari cu mic dejun in 
hoteluri 4-5* (standarde locale)
•	Deplasare pentru vizite la: 
Antalya, Konya, Cappadocia, 
Goreme, Uchisar
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ
•	Asigurare medicala + storno
•	Pachetul Cina & Cultura (7 
cine, toate taxele de intrare la 
obiectivele din program, ghizi 
locali) = 129 euro/pers (se poate 
achita din agentie)
•	Zborul cu balonul in 
Cappadocia (se rezerva la ghidul 
local, in functie de conditiile 
meteo) = aprox 135 euro/
pers. (tarif valabil in ianuare 
2021, se reconfirma in timpul 
circuitului).
•	Jeep Safari Cappadocia (se 
rezerva la fata locului) = aprox. 
50 euro/pers
•	Taxe Aeroport + transfer 
Aeroport-Hotel-Aeroport 95 €

PLECĂRI 2021 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TOP ATRACȚII: Antalya - Konya - Cappadocia - Goreme - Uchisar - Manavgat

ZIUA 1. SUCEAVA / BUCUREȘTI - ANTALYA
Intalnire cu reprezentantul agentiei in 
aeroportul Henri Coanda din Bucuresti / 
aeroportul din Suceava pentru imbarcare 
pe zborul spre Antalya. Odata ajunsi pe 
aeroportul din Antalya, transfer spre hotel 5*. 
Cocktail de bun venit si cazare.

ZIUA 2. ANTALYA - KONYA - 
CAPPADOCIA
Mic dejun. Plecare spre Konya, batrana 
capitala a Sultanatului Selgiucid si patria 
dervisilor rotitori, vizitam o bijuterie a artei 
islamice, Mausoleul lui Jalal al Din, cel mai 
mare poet mistic persan, cunoscut sub 
numele de Rumi sau Mevlana. Ne vom bucura 
de faimoasa tehnica de rotire ca forma de 
pomenire intr-o ceremonie denumita Sema. 
Continuam pe vestitul „Drum al Matasii”, 
spre Cappadocia, printr-o zona pitoreasca a 
Muntilor Taurus si a stepei anatoliene. Seara, 
cazare in zona Cappadocia la hotel de 5*. 

ZIUA 3. GOREME - UCHISAR 
Mic dejun. Admiram muzeul in aer liber din 
Valea Goreme, vechiul complex monastic ce 
adaposteste incredibile biserici sapate in stanca, 
decorate cu fresce bizantine de o neasemuita 
frumusete. Urmeaza vizitarea “Castelului” 
Uchisar, gigantic “svaiter” de piatra, folosit ca 
refugiu de primii crestini, cu o superba panorama 
asupra Vaii Porumbeilor. Continuam, apoi, spre 
unul dintre impresionantele „orașe” labirintice 
subterane, cu biserici si case sapate in piatra. 
Seara, întoarcere la hotel în zona Cappadocia.

ZIUA 4. CAPPADOCIA
Mic dejun. Continuam vizitele in Cappadocia, 
iar pentru astazi va propunem sa vizitam 
o crama, pentru a degusta vinuri locale. 
Spre dupa-amiaza, ajungem la un atelier de 
tesatorie. Vom putea sa admiram intregul 
proces prin care materialele precum matasea, 
bumbacul sau lana, ajung produs finit. Seara, 
întoarcere la hotel în zona Cappadocia.

ZIUA 5. CAPPADOCIA – ANTALYA 
Mic dejun. Pornim spre Antalya, iar pe traseu 
avem posibilitatea sa vizitam impozantul 

caravanserai Selgiuc din Valea Konya, 
construit in sec. Xlll in onoarea sultanului 
Alaeddin Kayqubad. Seara, cazare in zona 
Antalya la hotel de 5*.

ZIUA 6. ANTALYA – CASCADA 
KARPUZKALDIRAN
Mic dejun. Tur de oras in Antalya, 
emblematicul oras de pe Riviera turceasca a 
Marii Mediterane. Vom vizita portul, centrul 
vechi si faimosul minaret – simbolul orașului, 
Yivli Minare. Timp liber pentru cumparaturi 
la un magazin de bijuterii, dar si la unul 
cu articole din piele. Continuam, apoi, cu 
impresionanta cascada Karpuzkaldiran. Seara, 
cazare in zona Antalya la hotel de 5*.

ZIUA 7. ANTALYA - MANAVGAT
Mic dejun. Timp liber, sau, optional excursie la 
Cascada Manavgat, cu pranz inclus dar si cu 
oprire la spectaculoasa plaja cu nisip fin. Spre 
seara, retur la hotelul din zona Antalya. 

ZIUA 8. ANTALYA – BUCUREŞTI / SUCEAVA
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru zborul 
de retur spre Bucuresti / Suceava.

 PROGRAMZIUA

Cappadocia, Turcia

08 ZILE

2021 - DATE de PLECARE Loc in Cam. DBL/ TPL 
Plecari din Bucuresti

Loc in Cam. DBL/ TPL 
Plecari din Suceava

26.02 79 € -

05.03 89 € -

12.03 109 € 154 €

19.03, 12.11 119 € 164 €

26.03, 05.11 129 € 174 €

02.04 139 € 184 €

09.04, 29.10 149 € 194 €

16.04, 23.04, 22.10 159 € 204 €

30.04, 07.05, 15.10 169 € 214 €

14.05, 21.05, 08.10 179 € 224 €

28.05, 01.10 189 € 234 €

04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09 199 € 244 €

19.11 99 € 144 €

26.11 79 € 124 €

Supliment camera single 105 euro | Supliment copil 0 - 1.99 ani 50 euro |  Copil 2 - 12 ani achita tarif de adult.
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2021 - DATE de PLECARE Loc in Cam. DBL/ TPL 
Plecari din Bucuresti

Loc in Cam. DBL/ TPL 
Plecari din Suceava

26.02 79 € -

05.03 89 € -

12.03 109 € 154 €

19.03, 12.11 119 € 164 €

26.03, 05.11 129 € 174 €

02.04, 29.10 139 € 184 €

09.04, 16.04, 23.04, 22.10 149 € 194 €

30.04, 07.05, 14.05, 21.05, 15.10 169 € 214 €

28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 01.10 189 € 234 €

03.09, 10.09, 17.09, 24.09 199 € 244 €

08.10 179 € 224 €

19.11 99 € 144 €

26.11 79 € 124 €

Supliment camera single 105 euro | Supliment copil 0 - 1.99 ani 50 euro | Copil 2 - 12 ani achita tarif de adult.

COASTA LYCIA - ANTALYA 

de la 

79 € 
Tip circuit: DESTINS

PREȚUL INCLUDE
•	Zbor Suceava / Bucuresti - 
Antalya si retur, BAGAJ de 
CALA inclus
•	Transport cu autocar 
•	Cocktail de bun-venit
•	Ghid insotitor, vorbitor de 
limba romana
•	7 cazari cu mic dejun in 
hoteluri 4-5* (standarde locale)
•	Deplasare pentru vizite la: 
Antalya, Myra, Lycia, Dalyan, 
Kusadasi, Efes, Pamukkale, 
Hierapolis
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ
•	Asigurare medicala + storno
•	Pachetul Cina & Cultura (7 
cine, toate taxele de intrare 
la obiectivele din program, 
Croaziera pe Dalyan, ghizi 
locali) = 129 euro/pers (se poate 
achita din agentie)
•	Taxe Aeroport + transfer 
Aeroport-Hotel-Aeroport 95 €

PLECĂRI 2021 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TOP ATRACȚII: Antalya - Myra - Lycia - Dalyan - Kusadasi - Efes - Casa Fecioarei Maria - Sirince - Pamukkale - Hierapolis

ZIUA 1. SUCEAVA / BUCUREȘTI - ANTALYA
Intalnire cu reprezentantul agentiei in aeroportul Henri 
Coanda din Bucuresti / aeroportul din Suceava pentru 
imbarcare pe zborul spre Antalya. Odata ajunsi pe 
aeroportul din Antalya, vom avea transfer spre hotel 
5*. Cocktail de bun venit si cazare.

ZIUA 2. MYRA- BISERICA SF. NICOLAE
Mic dejun. Pornim pe drumul de coasta, parcurgem 
un traseu plin de paduri de pin in care vom admira 
varfurile Muntilor Taurus. Ajungem in Myra, unde 
vom vizita celebrele morminte de piatra, unele din 
cele mai fascinante obiective turistice din intreaga 
Turcia. In apropiere vizitam si Biserica Sf. Nicolae, 
important lacas de cult care aduce aminte de 
perioada in care crestinii traiau in aceste locuri. 
Seara, cazare in zona Mugla.

ZIUA 3. LYCIA – DALYAN – KUSADASI 
Mic dejun. Croaziera in Delta Dalyan, urmand 
sa ajungem in zona Plajei Testoaselor. Timp 
liber pentru plaja si baie, urmat de drumul spre 
Kusadasi, pentru cazare.

ZIUA 4. EFES - CASA FECIOAREI MARIA 
- SIRINCE 
Dupa micul dejun incepem cu orasul antic 
Efes, cu vestigii admirabil pastrate. Vizitam 
Agora, templul Domițian, izvoarele termale, 
celebrul amfiteatru cu o capacitate de 
25.000 de locuri, aleea din marmura Arkadia 
și biblioteca lui Celsus. Continuam, optional 
cu Casa Fecioarei Maria si cu satul Sirince, 
locuit odinioara de greci. Cazare la acelasi 
hotel din Kusadasi.

ZIUA 5. PAMUKKALE
Mic dejun, urmat de drumul spre Pamukkale, 
supranumit drept “Castelul de Bumbac”, 
adevarat amfiteatru de calcar alb si fenomen 
geologic foarte rar. Acest spectacol fascinant 
al naturii a dus la atribuirea unui efect curativ 
acestui izvor, înca din Antichitate. Sosire in 
Pamukkale, timp liber pentru baie in apele 
termale de la hotelul unde ne vom caza.

ZIUA 6. HIERAPOLIS
Mic dejun. In apropiere de Pamukkale se afla 
si ruinele orasului antic Hierapolis, unde vom 
putea admira Piscina Cleopatrei. Ruinele 

magnificului oras, care a inflorit in perioada 
Imperiului Roman, se intind deasupra teraselor 
de travertin. Aici vom vedea Templul lui Apollo 
si impunătorul Teatru Roman. Drumul nostru 
continua spre Antalya, parcurgand zona 
Muntilor Taurus. Pe traseu, vizita la un atelier 
de tesatorie, unde vom vedea cum materia 
prima, ca matasea, bumbacul sau lana, ajung 
produs finit pentru comercializare. Sosire si 
cazare in zona Antalya.

ZIUA 7. ANTALYA – CASCADA 
KARPUZKALDIRAN
Mic dejun. Tur de oras in Antalya, 
emblematicul oras de pe Riviera turceasca a 
Marii Mediterane. Vom vizita portul, centrul 
vechi si faimosul minaret – simbolul orașului, 
Yivli Minare. Timp liber pentru cumparaturi 
la un magazin de bijuterii, dar si la unul 
cu articole din piele. Continuam, apoi, cu 
impresionanta cascada Karpuzkaldiran. Seara, 
cazare la acelasi hotel din zona Antalya.

ZIUA 8. ANTALYA – BUCUREŞTI / SUCEAVA
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru zborul 
de retur spre Bucuresti / Suceava.

 PROGRAMZIUA

Myra, Turcia

08 ZILE
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DUBAI - ABU DHABI 

de la 

625 € 
Tip circuit: DESTINS

PREȚUL INCLUDE
•	Zbor Bucuresti - Dubai – 
Bucuresti
•	Transp. cu autocar cu aer 
conditionat si ghid insotitor
•	6 cazari cu mic dejun in hotel 
4* 
•	Deplasare pentru vizite la: 
Moscheea Jumeirah, Hotel 
Atlantis, The Palm, Burj Al 
Arab, Mall of Emirates, Mall 
Dubai, Burj Khalifa, Al Seef, 
Dubai Frame, La Mer.
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ
•	Asigurare medicala + storno, 
excursii optionale si ghizii locali.
•	Intrarile la obiectivele turistice 
(inclusiv optionale)
•	Taxa de oras unde aceasta este 
solicitata
•	Taxe Aeroport + transfer 
Aeroport-Hotel-Aeroport 145 
€

PLECĂRI 2021 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TOP ATRACȚII: Atlantis The Palm, Burj Al Arab, Desert Safari, Moscheea Sheikh Zayed, Ferrari World, Dubai Frame, Global Viillage, 
Miracle Garden

ZIUA 1. BUCURESTI - DUBAI
Intalnire cu ghidul la ora 12.00 in aeroportul 
Henri Coanda din Bucuresti pentru imbarcare 
la zborul spre Dubai. Sosire seara, transfer la 
Millennium Place Barsha Heights Hotel 4*/
similar si apoi timp liber.

ZIUA 2. DUBAI - TUR DE ORAS
Mic dejun. Incepem ziua cu un tur de oras, 
in care admiram cele mai renumite obiective 
din modernul oras. Prima vizita a zilei o facem 
la Moscheea Jumeirah, cunoscuta pentru 
stilul modern islamic in care a fost construita. 
Ajungem, apoi, in zona Dubai Marina, pentru 
ca apoi sa intram pe celebrul Palm Jumeirah, 
unde vom vedea Hotelul Atlantis The Palm. 
In apropiere, ajungem la Burj Al Arab, sigurul 
hotel de 7* din lume, iar apoi vom vedea 
celebra partie de schi din interiorul Mall of 
the Emirates. Ziua continua spre zona noua 
din Dubai, acolo unde vom urca (optional, se 
achita la inscriere 59 €) in Burj Khalifa, cea 
mai inalta cladire din lume – 830 metri! In 
cadrul aceluiasi complex, vom vizita Dubai 
Mall cu uriasul sau acvariu si cea mai mare 
fantana arteziana muzicala din lume. Cazare 
in Dubai, la Millennium Place Barsha Heights 
Hotel 4*/similar.

ZIUA 3. DUBAI - SAFARI IN DESERT + 
CINA BBQ
Mic dejun. Timp liber pentru plaja si vizite 
individuale. Dupa pranz, excursie optionala 

(65 €) Safari cu masini de teren 4x4, urmat 
de plimbare cu camila. Ne vom bucura 
de apusul in desert iar apoi servim cina cu 
barbeque si spectacol live cu belly dancer. 
Intoarcere pentru cazare la Millennium Place 
Barsha Heights Hotel 4*/similar din Dubai.

ZIUA 4. DUBAI - TIMP LIBER - 
CROAZIERA CU CINA FESTIVA 
DHOW CRUISE MARINA
Mic dejun. Timp liber pentru plaja si vizite 
individuale. Spre seara, optional (60 €), va 
invitam sa servim cina in cadrul unei croaziere 
in golful Dubai Creek, admirand zgarie-norii 
din cartierele ultramoderne. Intoarcere pentru 
cazare la Millennium Place Barsha Heights 
Hotel 4*/similar.

ZIUA 5. DUBAI - ABU DHABI  
Mic dejun. Timp liber in Dubai sau excursie 
optionala (75 €) spre capitala Emiratelor 
Arabe Unite, Abu Dhabi. Incepem vizita cu 
Marea Moschee Sheikh Zayed, construita 
in cinstea fostului presedinte al Emiratelor, 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. 
Continuam spre Piata Unirii si Abu Dhabi 
Mall, unde vom avea timp liber pentru 
masa de pranz. Ajungem in zona portului si 
vizitam Heritage Village, unde vom gasi un 
Souk (bazar traditional), o moscheea dar si 
alte obiective care amintesc de perioada de 
dinainte de era petrolului. Drumul nostru 
continua spre hotelul Emirates Palace si 
Palatul Prezidential. Inainte de a ne intoarce 
in Dubai, oprire la Ferrari World, parc tematic 
construit de celebra companie, dar si cel mai 

mare parc de distractii de interior din lume. 
Retur in Dubai pentru cazare la Millennium 
Place Barsha Heights Hotel 4*/similar.

ZIUA 6. DUBAI - AL SEEF - DUBAI FRAME 
- LA MER - GLOBAL VILLAGE
Mic dejun. Descoperim noi locuri fascinante 
din Dubai, iar prima vizita a zilei o facem la Al 
Seef, bazar de tip Souq. Urmatoarea vizita o 
facem la Dubai Frame, una dintre cele mai 
noi atractii ale orasului. Vom avea posibilitatea 
sa urcam pana la inaltimea de 150 metri si sa 
admiram privelistea asupra Parcului Zabeel 
si a intregului oras. Continuam spre La Mer, 
celebra zona de coasta, unde vom avea timp 
liber pentru masa de pranz si cumparaturi. 
Spre seara, (optional 20 €) ajungem in 
Global Village, targ cu produse traditionala 
din diferite zone ale globului. Sunt peste 
40 de tari reprezentate de la care vom avea 
posibilitatea sa vedem traditii si sa degustam 
delicii. Cazare in Dubai la Millennium Place 
Barsha Heights Hotel 4*/similar.

ZIUA 7. DUBAI - MIRACLE GARDEN - 
BUCURESTI  
Mic dejun. Pentru ultima zi in Dubai, va 
invitam sa descoperiti cea mai mare gradina cu 
flori naturale din lume - Miracle Garden. Cu 
mai bine de 50 de milioane de flori expuse, 
gradina ne va incanta cu multitudinea de 
flori care rezista si la temperaturi de peste 
40 grade Celsius. Dupa pranz, transfer spre 
aeroport pentru zborul spre Bucuresti, unde 
sosim la ora 23:30.

 PROGRAMZIUA

Dubai

07 ZILE

2021 - DATE de PLECARE Loc in cam. DBL Suplim. SGL COPIL 6-12 ani Al 3-lea adult in cam.

11.04, 17.11 625 € 215 € 605 € 615 €



NOUTĂȚI 2021 - 07

EGIPT, CROAZIERA PE NIL 

de la 

755 € 
Tip circuit: DESTINS

PREȚUL INCLUDE
•	Zbor Bucuresti-Cairo si retur, 
BAGAJ de CALA inclus
•	3 cazari cu mic dejun si 2 cine 
in hotel 4* la Cairo.
•	2 cazari cu mic dejun si cina in 
vagon de dormit, cabine cu 2 locuri 
Cairo - Luxor si Aswan - Cairo.
•	3 cazari cu mic dejun, pranz si 
cina pe vas de Croaziera 5*.
•	Ghid insotitor roman si ghid 
local vorbitor de engleza
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ
•	Asigurare medicala + storno, 
excursiile optionale 
•	Taxa de viza pentru Egipt 25 
€ / pers. Pentru moment, viza 
se obtine gratuit in aeroport
•	Tips&porter, 3 €/zi/pers 
•	Taxe Aeroport + transfer 
Aeroport-hotel-Aeroport 235 €

PLECĂRI 2021 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TOP ATRACȚII: Piramidele si Sfinxul din GIZA - Memphis si Piramida in trepte de la Sakkara - Templele Karnak si Luxor - Valea 
Regilor - Templul Reginei Hatshepsut - Colosii lui Memnon - Templele din Edfu, din Kom Ombo si de la Abu Simbel - Barajul de la 
Aswan - vechiul Cairo Coptic - Vechiul Bazar - Muzeul de Egiptologie - Alexandria 

ZIUA 1. BUCURESTI -CAIRO (GIZAH, 
MEMPHIS)
Zbor la 00:30, din aeroportul Otopeni 
spre Cairo. Transfer din aeroport la Hotel. 
Ajungem in Gizah, pentru a vizita Piramidele si 
Sfinxul. Continuam cu Institutul de Papirusuri 
si la un laborator de parfumuri. Timp liber, 
sau optional 45 euro, excursie la Memphis. 
Urmeaza Saqqara, vasta necropola, cu 
piramida faraonului Djoser. Transfer la gara 
pentru a ne imbarca in trenul spre Luxor, in 
cabine de doua locuri, la vagonul de dormit. 
Servirea cinei in tren. 

ZIUA 2. LUXOR -TEMPLELE KARNAK SI 
LUXOR 
Mic dejun in tren, apoi din gara Luxor vom 
porni sa vizitam Templul Karnak. Urmeaza 
timp liber sau vizita optionala 30 euro la 
Templul Luxor. Transfer pentru imbarcare, cina 
si cazare pe vasul de croaziera.

ZIUA 3. VALEA REGILOR -TEMPLUL 
HATCHEPSUT -ESNA
Mic dejun pe vas. Continuam calatoria vizitam 
Valea Regilor si Templul Reginei Hatchepsut. 
Ne intoarcem la vasul de croaziera pentru 
cina si cazare. Navigam spre Edfu, traversand 
gigantica ecluza de la Esna. 

ZIUA 4. EDFU -KOM OMBO -ASWAN 
Mic dejun pe vas. Dimineata incepem vizita 
in Edfu la Templul lui Horus (Zeul Cerului), 

considerat a fi cel mai bine conservat templu 
din Egipt. Constructia templului a fost 
inceputa in anul 237 i.H. si a fost finalizata 
abia doua secole mai tarziu, in timpul lui 
Ptolomeu al 12-lea, tatal celebrei Regine 
Cleopatra. Ne intorcem la vasul de croaziera 
si navigam spre Kom Ombo. Templul de aici 
este neobișnuit prin faptul că este dedicat in 
cinstea a două zeități principale care au fost 
venerate in aceea perioada: Horus, vechiul 
zeu egiptean al cerului, si Sobek, vechiul zeu 
egiptean al fertilității. Deseori reprezentat ca 
un bărbat cu un cap de crocodil, Sobek este, 
de asemenea, considerat creatorul lumii. Ne 
intoarcem la vasul de croaziera pt. cazare si 
cina si continuam calatoria catre Aswan.

ZIUA 5. BARAJUL ASWAN -TEMPLUL ABU 
SIMBEL 
Mic dejun pe vas. Excursie optionala 75 euro 
la Templul Abu Simbel. Continuam cu vizita 
la Barajul Aswan si Obeliscul Neterminat, Ne 
intoarcem la vasul de croaziera pentru check-
out si ne vom indrepta catre Gara din Aswan, 
pentru imbarcare cabine de doua locuri in 
vagonul de dormit. Servirea cinei in tren, in 
drum spre Cairo.

ZIUA 6. CAIRO (CARTIERUL COPT, 
MUZEUL DE ANTICHITATI 
EGIPTENE) 
Mic dejun in tren. Ajungem la Cairo si ne 
bucuram de vizita in Cartierul Copt, un 
adevarat bastion al creștinismului, aflat in 
zona veche a orasului: Muzeul Copt, Bis. 
Suspendată și Bis. greacă Sf. Gheorghe. 

Urmeaza Old Souk of Khan El Khalili Bazzars, 
adica Vechiul Bazar, cu străzile sale înguste, 
pietruite și cu alei sinuoase și interconectate, 
ce creează o atmosferă magică, ca o călătorie 
înapoi în timp. Vizita la Muzeul de Antichitati 
Egiptene. Cu peste 136.000 de articole 
expuse, fara a mai mentiona alte cateva 
sute de mii de piese aflate la subsol, înființat 
acum mai bine de 100 de ani, Muzeul de 
Egiptologie conține cea mai mare colecție de 
exponate din lume specifice culturii egiptene, 
cuprinzând Regatul Vechi, Regatul Mijlociu 
și Regatul Nou. Transfer la hotel pt. cina si 
cazare.

ZIUA 7. CAIRO -ALEXANDRIA -CAIRO
Mic dejun. Excursie optionala 75 euro la 
Alexandria, unde vizitam: locul unde se afla 
odinioara Farul si Biblioteca din Alexandria, 
Catacombele romane, Columna lui Pompei, 
Citadela Qaitbay. Servim masa de pranz si ne 
intoarcem la acelasi hotel din Cairo pentru 
cina si cazare.

ZIUA 8. CAIRO -BUCURESTI 
Mic dejun. Dupa ce eliberam camerele, 
transfer la aeroport pentru imbarcare la zborul 
cu destinația Bucuresti.

Nota: Circuitul din 15.10. va efectua croaziera de 
la Aswan spre Luxor.

 PROGRAMZIUA

Egipt

08 ZILE

DATA de PLECARE 2021 Loc in Camera DUBLA Supliment SINGLE COPIL 6 - 12 ani

11.04, 15.10 755 € 195 € 725 €



08 - NOUTĂȚI 2021

TURCIA DE NORD-EST 

de la 

489 € 
Tip circuit: AMPLU

PREȚUL INCLUDE
•	Transp. cu autocar climatizat
•	Zbor Van -Bucuresti, BAGAJ 
de CALA inclus
•	7 cazari cu mic dejun in hotel 
3* (standarde locale).
•	Ghid insotitor pe traseu
•	Deplasare pentru vizite la: 
Edirne, Istanbul, Safranbolu, 
Sinop, Canionul Sahinkaya, 
Amasya, Samsun, Giresun, 
Trabzon, Artvin, Ishkhani, Kars, 
Ani, Dogubeyazit, Muntele 
Ararat, Van
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ
•	 Asigurare medicala + storno, 
excursii optionale, intrari la 
obiective (inclusiv optionale), 
ghizii locali
•	 Locuri preferentiale autocar
•	Taxa de oras unde este solicitata
•	Taxe Aeroport + transfer 
Aeroport-Hotel-Aeroport 65 €

PLECĂRI 2021 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TOP ATRACȚII: Edirne - Istanbul - Safranbolu - Sinop - Canionul Sahinkaya - Amasya - Samsun – Giresun - Trabzon - Manastirea 
Soumela - Terasa de Sticla Torul - Pestera Karaca - Artvin - Ishkhani - Kars - Ani - Dogubeyazit - Muntele Ararat - Van

ZIUA 1. BUCURESTI -EDIRNE -ISTANBUL 
(CCA. 645 KM)
Plecare din Bucuresti la ora 6.00, din 
parcarea de la Universitatea de Aparare Carol 
I, spre Edirne, pentru  a vizita Moscheea 
Selimiye. Ajungem in Istanbul pentru cazare.

ZIUA 2. ISTANBUL - CATEDRALA SF. 
SOFIA - PALATUL TOPKAPI 
-BASILICA CISTERNA 
-MOSCHEEA ALBASTRA 
Mic dejun. Plimbare pietonala prin centrul 
istoric: piata Sultanahmet, Hipodromul, 
Obeliscul Egiptean, Catedrala Sf. Sofia, 
simbolul arhitecturii Bizantine, Topkapi, 
Basilica Cisterna. Incheiem cu Moscheea 
Albastra. Timp liber, optional (15 € /pers.) 
croaziera pe Bosfor. Cazare la Istanbul.

ZIUA 3. ISTANBUL - SAFRANBOLU  
(CCA. 445 KM)
Mic dejun. Pornim spre Safranbolu, unde 
vom vizita Casa kaimakamului, Cinci Han, han 
traditional turcesc, Bazarul fierarilor, de langa 
Moscheea Izzet Pasa, spectaculosul canion, 
muzeul de istorie, turnul cu ceas si vechea 
inchisoare a orasului. Urmează Terasa de 
cristal, Casa rasturnata si impozantul apeduct 
Incekaya. Cazare la Safranbolu.

ZIUA 4. SAFRANBOLU - SINOP (CCA. 295 KM)
Mic dejun. Continuam spre orasul Sinop, 
declarat in mod oficial drept „cel mai fericit 

oras” al Turciei si locul de nastere al filozofului 
grec Diogene. Cazare la un hotel din zona.

ZIUA 5. SINOP - CANIONUL SAHINKAYA - 
AMASYA - SAMSUN (CCA. 415 KM)
Mic dejun. Prima vizita a zilei o facem in 
Canionul Sahinkaya, unde ne vom bucura de 
o croaziera in apele raului Kizilirmak. Ajungem 
la Amasya, locul de origine al geografului si 
filozofului Strabon. Vom avea posibilitatea 
sa admiram Moscheea Sultanului Bayezid, 
cetatea si celebrele morminte ale regilor din 
Pont. Spre seara, continuam spre Samsun, 
unde vom vedea replica vasului Bandirma. 
Cazare in zona Samsun.

ZIUA 6. SAMSUN - GIRESUN - TRABZON 
(CCA. 325 KM)
Mic dejun. Ajungem in orasul Giresun, unde 
vom urca la Cetate. Aici ne vom bucura de 
privelistea orasului, dar si spre Insula Giresun, 
unde se afla si ruinele templului amazoanelor. 
Ajungem in Trabzon si incepem turul orasului, 
vizitand Muzeul Hagia Sofia, Pavilionul lui 
Ataturk si Dealul Boztepe, de unde ne vom 
bucura de panorama asupra orasului. Cazare 
in Trabzon.

ZIUA 7. MANASTIREA SOUMELA 
- TERASA DE STICLA TORUL - 
PESTERA KARACA (CCA. 250 KM)
Mic dejun. Zi libera in Trabzon, sau optional 
(25 euro) excursie la Manastirea Soumela, 
Terasa de Sticla Torum si Pestera Karaca. 
Drumul nostru continua prin zona Muntilor 
Pontus, unde vom face o pauza la Terasa de 

Sticla Torul. Un loc in care panorama oferita 
ne va incanta cu siguranta. Cea de-a treia 
vizita a zilei o facem la Pestera Karaca. Spre 
seara, ne intoarcem la hotelul din Trabzon.

ZIUA 8. TRABZON - ARTVIN - ISHKHANI 
- KARS (CCA. 425 KM)
Mic dejun. Tinem drumul pe coasta Marii 
Negre spre Artvin, fosta resedinta episcopala 
a bisericii Catolice Armene. Continuam spre 
Manastirea Ishkhani, monument istoric pastrat 
inca din sec. al X-lea. Ramase in picioare 
pana in zilele noastre mai sunt doar Biserica si 
Capela. Seara ajungem la cazare in Kars.

ZIUA 9. KARS - ANI - DOGUBEYAZIT - 
VAN (CCA. 445 KM)
Mic dejun. Incepem ziua cu cele mai 
importante obiective din Kars: Cetatea 
de secol XII, Biserica celor 12 Apostoli si 
Moscheea Fethiye. Ne continuam drumul 
spre Ani, fost capitala a Armeniei. Dupa-
amiaza ajungem in Dogubeyazit, unde 
vom admira Muntele Ararat, care atinge 
impresionanta altitudine de 5137 metri. In 
Dogubeyazit vom vizita si Palatul Ishak. Seara, 
cazare in Van.

ZIUA 10. VAN - ISTANBUL - BUCURESTI
Mic dejun. Incepem turul de oras in Van 
cu Castelul, urmat de Moscheea Ulu si 
Moscheea Kaya Celebi. Cea mai interesanta 
vizita a zilei o facem la Casa Pisicilor de Van. 
Dupa pranz ne deplasam spre aerorportul din 
Van pentru zborul (18:30) spre Bucuresti, via 
Istanbul.

 PROGRAMZIUA

Manastirea Soumela, Turcia

10 ZILE

2021 - DATE de PLECARE Reducere  - 15 % Reducere  - 10 % Reducere  - 5 % Loc in Cam. DBL Suplim. SGL COPIL 6 - 12 ani Al 3-lea adult in cam.

20.05, 23.09  489 € 518 € 546 € 575 € 105 € 555 € 565 €



NOUTĂȚI 2021 - 09

2021 - DATE de PLECARE Reducere  - 15 % Reducere  - 10 % Reducere  - 5 % Loc in Cam. DBL Suplim. SGL COPIL 6 - 12 ani Al 3-lea adult in cam.

31.05, 04.10 493 € 521 € 550 € 579 € 105 € 559 € 569 €

TURCIA DE SUD-EST 

de la 

493 € 
Tip circuit: AMPLU

PREȚUL INCLUDE
•	Zbor Bucuresti -Istanbul si 
Van - Bucuresti, BAGAJ de 
CALA inclus
•	Transp. cu autocar climatizat, 
•	7 cazari cu mic dejun in hotel 
3* (standarde locale).
•	Ghid insotitor pe traseu
•	Deplasare pentru vizite la: 
Safranbolu, Sinop, Canionul 
Sahinkaya, Amasya, Samsun, 
Giresun, Trabzon, Artvin, 
Ishkhani, Kars, Ani, Dogubeyazit, 
Muntele Ararat, Van
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ
•	Asigurare medicala + storno, 
excursii optionale, intrari la 
obiective (inclusiv optionale), 
ghizii locali
•	Locuri preferentiale autocar
•	Taxa de oras unde este solicitata
•	Taxe Aeroport + transfer 
Aeroport-Hotel-Aeroport 65 €

PLECĂRI 2021 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TOP ATRACȚII: Mardin - Gobekli Tepe - Sanliurfa - Adiyaman - Mt. Nemrut - Gaziantep - Adana - Tarsus - Nevsehir - Cappadocia 
- Istanbul

ZIUA 1. BUCURESTI - ISTANBUL - 
MARDIN
Intalnire cu ghidul la ora 07:00 in aeroportul 
Henri Coanda din Bucuresti pt. imbarcare 
la zborul spre Mardin, via Istanbul. Sosire in 
Mardin si transfer la hotel. 

ZIUA 2. MARDIN - GOBEKLI TEPE - 
SANLIURFA (CCA. 215 KM)
Mic dejun. Incepem vizita in Mardin: Biserica 
40 de Martiri (Mor Behnam Kirklar Kilisesi), 
Muzeul Mardin, Marea Moschee si Moscheea 
Erkulu, Bazarul Tellallar, Manastirea Ortodoxa 
Siriaca Mor Hananyo. Continuam spre 
Gobekli Tepe, sit arheologic cu o istorie in 
mileniul al X-lea i. Hr. Cazare in Sanliurfa.

ZIUA 3. SANLIURFA - BARAJUL ATATURK 
DE PE EUFRAT – ADIYAMAN 
(CCA. 115 KM)
Mic dejun. Ziua incepe cu vizita vechiului oras 
Urfa: Castelul din Urfa, Pestera lui Avraam 
si Moscheea Halilulrahman. Drumul nostru 
continua spre Adiyaman, orasul aflat la poalele 
Muntelui Nemrut. Pe traseu, oprire la cel mai 
important baraj din Turcia, Barajul Ataturk, 
construit pe Raul Eufrat. Cazare in Adiyaman. 

ZIUA 4. ADIYAMAN - MUNTELE NEMRUT 
– GAZIANTEP (CCA. 295 KM)
Mic dejun. Folosind mini-busuri locale, vom urca 
pe Muntele Nemrut. La coborare, vom face o 
oprite la Podul Roman Cendere. Ziua continua 

cu drumul spre localitatea Halfeti, unde ne 
imbarcam si plecam intr-o frumoasa croaziera 
pe Eufrat, pana la Rum Kalesi, o puternica 
fortareata contruita in perioada romana si mai 
departe pana la Savan Koy, un sat scufundat, 
vestit pentru minaretul care rasare din ape. Spre 
seara ajungem la Gaziantep pentru cazare.

ZIUA 5. GAZIANTEP – ADANA (CCA. 225 KM)
Mic dejun. Prima parte a zilei o dedicam 
Muzeului de Arheologie Zeugma. Cel mai 
cunoscut mozaic pe care il vom vedea este 
cel care il expune pe Alexandru cel Mare 
Macedon. Superbele panouri de mozaic 
pastrate aici au fost aduse din orasul antic 
Zeugma, care acum se afla sub apele 
Eufratului. In centrul orasului, sta de straja 
Cetatea din Gaziantep. Pornim spre Adana, 
orasul celebrului Adana Kebap, un fel de 
mancare extrem de indragit atat de turci, 
cat si de vizitatori. Vizitam in centrul orasului 
una din cele petru moschei cu 6 minarete 
din Turcia – Moscheea Sabanci Merkez. In 
apropiere se afla si Podul de Piatra, construit 
in timpul domniei imparatului bizantin Iustinian 
I, fiind singurul pod antic din lume care s-a 
pastrat si este si functional. Cazare in Adana. 

ZIUA 6. ADANA - TARSUS – NEVSEHIR 
(CCA. 285 KM)
Mic dejun. Ne deplasam spre Tarsus, pentru 
a vizita Biserica Sfantului Paul, Poarta 
Cleopatrei si Marea Moschee din Tarsus. 
Cazare in Nevsehir. Optional, va invitam sa 
participati la o seara turceasca (35 €/ pers. 
dansuri traditionale si masa asigurata).

ZIUA 7. CAPPADOCIA
Mic dejun. Exploram orasul subteran 
Kaymakli, admiram “Castelul” Uchisar, cu o 
superba panorama asupra Vaii Porumbeilor. 
Seara, cazare la Nevsehir.

ZIUA 8. CAPPADOCIA - ISTANBUL 
(CCA.735 KM)
Mic dejun. Admiram muzeul in aer liber din 
Valea Goreme, vechiul complex monastic 
ce adaposteste incredibile biserici sapate in 
stanca, decorate cu fresce bizantine de o 
neasemuita frumusete. Pornim spre Istanbul - 
impresionantul oras situat pe doua continente. 
Cazare la Istanbul.

ZIUA 9. ISTANBUL 
Mic dejun. Plimbare pietonala prin centrul 
istoric: piata Sultanahmet, Hipodromul, 
Obeliscul Egiptean, Catedrala Sf. Sofia 
construita in anul 537 d.Hr., simbolul arhitecturii 
Bizantine, Topkapi - resedinta sultanilor, Basilica 
Cisterna, uriasa cisterna cu apa. Incheiem cu 
Moscheea Albastra, denumita astfel datorita 
celor 21000 de bucati de faianta bleu din 
interior. Timp liber, optional (15 € /pers.) 
croaziera pe Bosfor. Cazare la Istanbul.

ZIUA 10. ISTANBUL - EDIRNE – 
BUCURESTI (CCA. 645 KM)
Dupa micul dejun plecam catre Bucuresti. 
Vizitam Moscheea Selimiye din Edirne - 
cunoscuta drept  moscheea celor 999 de 
ferestre, datorita arhitecturii unice a cupolei. 
Sosire in Bucuresti in jurul orei 22.30, in 
functie de trafic si formalitati vamale.

 PROGRAMZIUA

Harran Sanliurfa, Turcia

10 ZILE



10 - NOUTĂȚI 2021

ISTANBUL SI COASTA MARII NEGRE

de la 

183 € 
Tip circuit: COMPACT

PREȚUL INCLUDE
•	Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internationale, exceptand 
ziua 2. Maxim 2 bagaje / pers.
•	5 cazari cu mic dejun in hotel 
3* (standarde locale).
•	Ghid insotitor din partea 
agentiei pe traseu
•	Deplasare pietonala pentru 
vizite la: Istanbul, Safranbolu, 
Amasra si Edirne.
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ
•	Asigurare medicala + storno, 
excursiile optionale 
•	Biletele de intrare la 
obiectivele turistice (inclusiv 
pentru excursii optionale), 
servicii de ghizi locali
•	Locuri preferentiale autocar 
(primele 3 banchete)
•	Taxa de oras unde este 
solicitata (se achita de turisti)

PLECĂRI 2021 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TOP ATRACȚII: Istanbul: Taksim, Panorama 1453, Turkuazoo, Turnul Galata, Moscheea Suleymaniye, Bazarul Egiptean, Palatul 
Dolmabahce, Turnul Saphire, Lacul Sapanca, Kartepe, Safranbolu, Amasra, Istanbul, Edirne

ZIUA 1. BUCURESTI - ISTANBUL  
(CCA. 645 KM)
Plecare din Bucuresti la ora 6.00, din 
parcarea de la Universitatea de Aparare Carol 
I, spre Edirne. Luam un prim contact cu orasul 
Istanbul si vizitam Monumentul Republicii din 
Piata Taksim. Seara suntem asteptati pentru 
cazare la hotelul Marmaray (sau similar).  

ZIUA 2. ISTANBUL -PANORAMA 1453 
-TURKUAZOO -TURNUL GALATA 
-MOSCHEEA SULEYMANIYE 
-BAZARUL EGIPTEAN
Esti in orasul construit pe 2 continente. 
Simte zarva din zori, serveste micul dejun la 
hotel si pregateste-te pentru vizita pietonala 
cu Panorama 1453, un muzeu de istorie, 
ce prezinta cucerirea capitalei Imperiului 
Bizantin, de sultanul otoman Mehmed al 
II-lea Cuceritorul.  Continuam cu Centrul 
Comercial Forum, cel mai mare Mall din 
Turcia, unde putem sa ne bucuram de 
shopping sau putem vizita cel mai mare 
acvariu din Turcia -Turkuazoo, care se întinde 
pe 55.000 mp si are un volum de apa de 
7000 de metri cubi. Ne indreptam apoi 
spre Turnul Galata, care a dominat cartierul 
Beyoglu inca din 1348, cand a fost construit 
de colonia genoveza ca parte din fortificatie 
si ca turn de observatie. Dupa ce otomanii au 
cucerit Constantinopolul, acesta a devenit 
inchisoare si hambar naval. Continuam cu 

Moscheea lui Soliman Magnificul, cea mai 
inalta și cea mai frumoasă moschee din oraș. 
Urmeaza Bazarul Egiptean, sau Bazarul de 
Mirodenii. Timp liber, sau optional (15 € /
pers.) croaziera pe Bosfor. Cazare la acelasi 
hotel din Istanbul.

ZIUA 3. ISTANBUL -PALATUL 
DOLMABAHCE -LACUL SAPANCA 
-SAFRANBOLU (CCA. 415 KM)
Dupa micul dejun, utilizand transportul 
in comun, vizitam Palatul Dolmabahce, 
considerat “Versailles-ul Orientului”, simbolul 
maririi si decadentei Imperiului Otoman, 
ultima resedinta a sultanilor si a presedintelui 
Mustafa Kemal. Are 285 de camere, 44 de 
Sali, 68 de toalete si 6 bai turcesti si prezinta 
un amestec intre stilurile baroc, rococo, 
neoclasic si ottoman modern. Pornim cu 
autocarul spre Lacul Sapanca, cu o suprafata 
de 42 kmp si spre renumita statiune montana 
Kartepe, situata la o cca. 100 km de Istanbul, 
la o altitudine de 1650 m, in golful Kocaeli. 
Dupa ce admiram privelistea oferita de lacul 
aflat la poalele muntilor, putem servi pranzul 
in satul traditional Masukiye. Continuam 
calatoria spre Safranbolu, oras-muzeu parcă 
incremenit in timp, cu un trecut otoman 
evocat de scriitori şi memorialişti. Cazare in 
Safranbolu.

ZIUA 4. SAFRANBOLU -AMASRA (CCA. 
185 KM)
Mic dejun. Vizitam Casa kaimakamului 
(guvernatorul orasului), Cinci Han, han 
traditional turcesc, Bazarul fierarilor, de 

langa Moscheea Izzet Pasa, spectaculosul 
canion, muzeul de istorie, loc din care se vede 
o splendida panorama a orasului, turnul cu 
ceas si vechea inchisoare a orasului. Urmează 
Terasa de cristal, Casa rasturnata si impozantul 
apeduct Incekaya. Continuam cu Amasra, la 
Marea Neagră, admiram stravechea cetate si 
Monumentul Kuskayasi. Seara, intoarcere la 
cazare la acelasi hotel din Safranbolu.

ZIUA 5. SAFRANBOLU -ISTANBUL  
(CCA. 395 KM)
Mic dejun. Ne intoarcem la Istanbul si ne 
indreptam catre Turnul Sapphire, primul 
zgârie-nori ecologic al Turciei, cu 64 de etaje 
(din care 10 sunt subterane) si cuprinde 
un centru comercial, gradini private și 
reședințede lux. Urcam pe platforma de 
observatie si admiram la picioarele noastre 
privelistea deosebita a metropolei. Aici 
intalnim un elicopter-simulator 3D, ce te 
poarta, peste toate obiectivele turistice din 
Istanbul, ocazie de neratat. Savuram o cafea 
si ne indreptam catre hotel. Optional (35 € 
/pers.), seara turceasca, cu dansuri si cina 
traditionala. Cazare in Istanbul. 

ZIUA 6.  ISTANBUL -EDIRNE -BUCURESTI 
(CCA. 645 KM)
Dupa micul dejun plecam catre Bucuresti. 
Vizitam Moscheea Selimiye din Edirne - 
cunoscuta drept  moscheea celor 999 de 
ferestre, datorita arhitecturii unice a cupolei. 
Sosire in Bucuresti in jurul orei 22.30, in 
functie de trafic si formalitati vamale.

 PROGRAMZIUA

Amasra, Turcia

06 ZILE

2021 - DATE de PLECARE Reducere  - 15 % Reducere  - 10 % Reducere  - 5 % Loc in Cam. DBL Suplim. SGL COPIL 6 - 12 ani

03.03, 14.04, 08.09, 20.10 183 € 194 € 205 € 215 € 59 € 199 €
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HelloHolidaysTransport.ro

TRANSPORT AUTOCAR
KUSADASI - MARMARIS 

BODRUM

Tarifele sunt valabile pentru 
plecările din București și nu 
includ taxele de ferryboat

de la 85€
TUR/RETUR

100 € 
DIDIM, CESME, 

OZDERE

DE LA

85 € 
KUSADASI

DE LA

90 € 
BODRUM

DE LA

90 € 
MARMARIS

DE LA

INCLUDE 
TRANSFER 

HOTEL 
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TOP ATRACȚII: Edirne - Agia Sophia - Topkapi - Moscheea Albastra - Biserica Cisterna - Dolmabahce - Marele Bazar - Ins. 
Buyukada 

TOP ATRACȚII: Horezu - Tg. Jiu - Manastirea Tismana - Cascada Bigar - Orsova – Cazanele Dunarii – Drobeta

DATE de PLECARE 2021 Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc in cam. 
DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
in cam.

06.03, 03.04, 03.05, 12.06, 17.07, 07.08, 04.09, 02.10 255 lei 269 lei 284 lei 299 lei 99 lei 269 lei 275 lei

DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc in Cam. 
DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 
6 - 12 ani

03.03 144 € 152 € 161 € 169 € 39 € 159 €

CAZANELE DUNARII - BIGAR - TG. JIU

MARTISOR LA ISTANBUL 

ZIUA 1. BUCUREȘTI – HOREZU - TG. JIU - 
M.TISMANA (APROX. 415 KM)
Intalnire la ora 05:30 in parcarea din fata Academiei 
Militare Carol I (acces dinspre Metrou Eroilor). 
Plecare la 06:00 spre Pitesti -Targu Jiu -Herculane. 
Pe traseu, vizitam Manastirea Horezu, care din 1995 
a fost inclusa in Patrimoniul UNESCO. Ajungem in 
Targu Jiu si vizitam Ansamblul Sculptural Constantin 
Brancusi, cuprinzand: Masa Tacerii si Poarta Sarutului. 
Traseul continua spre Manastirea Tismana, cel mai 
vechi asezamant monahal din Tara Romaneasca. 
Seara, sosim in Herculane pentru cazare.

ZIUA 2. CASCADA BIGAR - ORSOVA - DROBETA 
- BUCURESTI (APROX 535 KM)
După micul dejun, pornim spre Cascada Bigar. 
Drumul ne conduce prin Parcurile Domogled si 
Cheile Nerei. Continuam spre Orsova si ajugem pe 
malul Dunarii, unde ne vom imbarca (optional) pe un 
vas pentru o croaziera spre Cazanele Dunarii. Alaturi 
de Golful Mraconia, Manastirea Mraconia, Chipul 
lui Decebal si Tabula Traiana, Dunarea ne va oferi un 
peisaj de poveste. Ultima vizita o vom face in Drobeta, 
la Cetatea Severinului. Pornim spre Bucuresti, unde 
vom ajunge seara, in functie de trafic. 

ZIUA 1. BUCURESTI -EDIRNE -ISTANBUL (CCA. 645 KM)
Plecare din Bucuresti 6.00, din parcarea Universitatea 
de Aparare Carol I, spre Edirne, pentru a vizita 
Moscheea Selimiye. Ajungem in Istanbul pentru cazare.

ZIUA 2. ISTANBUL -SF. SOFIA -TOPKAPI 
-CISTERNA -MOSCHEEA ALBASTRA 
Mic dejun. Plimbare pietonala: piata Sultanahmet, 
Hipodromul, Obeliscul, Sf. Sofia, Topkapi, Basilica 
Cisterna, Moscheea Albastra. Timp liber, optional (15 
€ /pers.) croaziera pe Bosfor. Cazare la Istanbul.

ZIUA 3. ISTANBUL -CROAZIERA IN I. BUYUKADA
Mic dejun. Timp liber sau optional (35 € /pers. 
-traversare cu ferryboat si pranz inclus) croaziera in 
Buyukada. Intoarcere in Istanbul si timp liber. Cazare.

ZIUA 4. ISTANBUL -PALATUL DOLMABAHCE 
Mic dejun. Cu transportul in comun, vizita la Palatul 
Dolmabahce. Optional (35 € /pers.) seara turceasca. Cazare. 

ZIUA 5.  ISTANBUL -BUCURESTI (CCA. 645 KM)
Mic dejun. Plecam spre Bucuresti. Sosire in jurul orei 
22.00, in functie de trafic si formalitati vamale.

de la 

225 lei 
Tip circuit: COMPACT

PREȚUL INCLUDE
•	Transport cu autocar clasificat  
pentru transport turistic;
•	1 noapte cazare cu mic dejun;
•	Vizite la Horezu, Tg. Jiu, 
Tismana, Cascada Bigar, 
Drobeta;
•	Ghid insotitor din partea 
agentiei.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ
•	Asigurare storno;
•	Intrările la obiectivele 
turistice;
•	Vizitele menționate în 
program NU includ taxele de 
intrare la obiectivele turistice.
•	Croaziera pe Dunare (aprox. 
50 lei/pers), se achita local.
•	Locuri preferențiale in autocar

02 ZILE

de la 

144 € 
Tip circuit: DESTINS

PREȚUL INCLUDE
•	Transport cu autocar 
cu climatizare, clasificat 
international, in zilele 1 si 5. 
Maxim 2 bagaje/pers! 
•	4 cazari cu mic dejun in hotel 
3*(standarde locale).
•	Ghid insotitor pe traseu
•	Deplasare pietonala pentru 
vizite la: Edirne, Agia Sophia, 
Topkapi, Moscheea Albastra, 
Bis. Cisterna, Marele Bazar

NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ
•	Asigurare medicala + storno, 
excursiile optionale 
•	Biletele de intrare la 
obiectivele turistice (inclusiv 
optionale), ghizi locali
•	Locuri preferentiale autocar
•	Taxa de oras unde este 
solicitata

05 ZILE

Istanbul, Turcia

Cascada Bigar, Romania
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Marea Neagra
BULGARIA

Golful Burgas

Varna

Ruse

Burgas

Nisipurile de Aur
Constantin si Elena

ObzorSunny Beach

EleniteNessebar

Primorsko

Albena
Balchik

Dinspre
Brașov/București

HelloHolidaysTransport.ro

TRANSPORT AUTOCAR
BULGARIA

de la 35€
TUR/RETUR

POMORIE
SOZOPOL

DUNI 

35 € 
VARNA

CONSTANTIN & ELENA
NISIPURILE DE AUR

ALBENA
BALCHIK

DE LA

45 € 
OBZOR

SUNNY BEACH
NESSEBAR

DE LA

INCLUS 
TRANSFER 

HOTEL 

Tarifele sunt valabile 
pentru plecările din București 
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2021

ARGEȘ 

Istorie și legendă

PLECARI 2021
08.05, 11.07, 23.10
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Conacul Golesti - Manastirea Curtea de Arges 
- Manastirea Corbii de Piatra - Lacul Vidraru

de la 109 lei

DELTA DUNĂRII

Cu șalupa printre nuferi

PLECARI 2021
15.05, 19.06, 17.07, 01.08, 04.09, 25.09
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Descoperă singura deltă din lume care a primit 
titlul de „Rezervație a biosferei”

de la 169 lei

PLECARI 2021
03.04, 02.10, 06.11
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Salina Ocnele Mari - Manastirea Bistrita - 
Culele de la Maldaresti

de la 99 lei

DESCOPERA JUDETUL VALCEA

Spectacol în adâncuri
SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII

Junii Brașovului

PLECARI 2021
9.05
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Parada Junilor, Prima Scoala Romaneasca, 
Biserica Neagra

de la 99 lei

MANASTIREA CELIC DERE, TULCEA, ENISALA 

Comorile Dobrogei

PLECARI 2021
23.05, 08.08, 24.10
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Manastirea Celic Dere - Tulcea - Cetatea 
Enisala 

de la 129 lei

PRISLOP - CASTELUL CORVINILOR - DENSUS

Vizita in Tara Hategului

PLECARI 2021
13.03, 24.04, 09.10
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Manastirea Prislop - Castelul Huniazilor - 
Biserica Sf. Nicolae din Densus 

de la 149 lei

JURILOVCA

Plaja la Gura Portitei

PLECARI 2021
04.07, 22.08
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Jurilovca - Gura Portitei

de la 99 lei

MANASTIRI SI PALATE

Escapada langa Bucuresti

PLECARI 2021
27.03, 22.05, 24.07, 11.09, 16.10, 13.11
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
M. Cernica - M. Pasarea - M. Tiganesti - 
Palatul Stirbei Buftea - Palatul Mogosoaia

de la 55 lei
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TRANSALPINA

Escapadă la înălțime

PLECARI 2021
10.07, 21.08
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Manastirea Horezu - Transalpina - Manastirea 
Cozia 

de la 139 lei

TRANSFĂGĂRAȘAN

Drumul spre nori

PLECARI 2021
25.07, 29.08
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Bis. Sf. Nicolae - Curtea de Arges - Vidraru - 
Balea - Abatia Cisterciana  - Manastirea Cozia 

de la 129 lei

VISCRI ȘI SIGHIȘOARA 

Vibrații medievale

PLECARI 2021
06.03, 18.04, 30.05, 27.06, 19.09
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Turnul cu Ceas - Biserica Manastirii  - Scara 
Scolarilor - Biserica din Deal - Turnurile Cetatii

de la 139 lei

BALCHIK ȘI CAP KALIAKRA

Acasă la Regina Maria 

PLECARI 2021
28.03, 25.04, 16.05, 20.06, 01.08, 05.09, 26.09
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Cap Kaliakra - Castelul Reginei Maria - 
Gradina Botanica

de la 28 €

VELIKO TARNOVO & MUZEUL ETAR

Istorie în nuanțe de galben

PLECARI 2021
21.03, 29.05, 26.06, 31.07, 31.10
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Muzeul Etar – Manastirea Dryanovo – Pestera 
Bacho Kiro - Veliko Tarnovo - Cetatea Tsaravets

de la 23 €

VELIKO TARNOVO

Vizita si relaxare

PLECARI 2021
07.03, 11.04, 10.07, 15.08, 18.09, 03.10, 07.11
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Manastirea Basarabov - Veliko Tarnovo - Cetatea 
Tsarevets 

de la 22 €

KAZANLAK 

O zi la Festivalul Rozelor

PLECARI 2021
05.06, 06.06
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Kazanlak - Muzeul Trandafirului 

de la 26 €

PLEVNA ȘI RUSE

La pas printre minuni naturale

PLECARI 2021
04.04, 18.07, 12.09, 10.10
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Muzeul Panorama Plevna - Pestera 
Devetashka – Krushuna - Ruse

de la 22 €

VARNA - SHUMEN - MADARA

Grandoare și atracții străvechi

PLECARI 2021
14.03, 17.04, 13.06, 17.10
………………………………………………………

TOP ATRACȚII
Shumen - Moscheea Tombul - Calaretul de la 
Madara - Catedrala din Varna - Parcul Primorski

de la 23 €
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•	 NOU! Acum poți achita cu 
cardul tău de vacanta direct pe 
site. Rezerva acum si plătește 
online!

•		Descoperă	varietatea	
Hello Holidays. 
 Alege-ți 
cazarea 
pe litoralul 
românesc, în 
zonele balneo 
sau de munte, 
sau optează 
pentru circuitele 
cu autocarul în 
România.

•		Creează-ți	propriul	pachet!	
Optează pentru unul sau mai 
multe servicii Hello Holidays 
într-un pachet, plătind integral 

cu vouchere de vacanță.
•		Rezervă-ți	două	vacanțe	

Hello Holidays pe an și 
poți plăti integral sau 
parțial cu vouchere de 
vacanță, încadrându-te în 
termenul de valabilitate a 
acestora.

Achită acum și cu 
TICHETE DE VACANȚĂ!
Circuite cu autocarul sau cazări în România.  
Alege din peste 12.000 de oferte!

Hotel 3*

FLORIDA
Mamaia

Oferta
speciala

de la 76 Lei
pers/noapte

15%
REDUCERE

PANA LA 31.03.2021 
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Volos
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HelloHolidaysTransport.ro

TRANSPORT AUTOCAR
GRECIA

de la 60€
TUR/RETUR

60 € 
RIVIERA OLIMPULUI

Paralia Katerini
Olympic Beach

Nei Pori

105 € 
Alexandroupoli

Samothraki
Maronia

Fanari

75 € 
INSULA EVIA

Loutra Edipsou
Pefki

60 € 
INSULA THASSOS

Limenas
Potos

65 € 
HALKIDIKI

Kalithea
Sarti

95 € 
Pelion

70 € 
Kavala

100 € 
PELOPONEZ

Tolo

Tarifele sunt valabile 
pentru plecările din București 
și nu includ taxele de ferryboat

DE LA

DE LA

DE LA

DE LA
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GRECIA 

Insula Zakynthos

Descriere: Hotelul este recomandat celor care își doresc o vacanță liniștită la malul 
mării și totusi sa fie aproape de viata de noapte agitata din stațiunea Laganas, 
recunoscuta pentru multitudinea de cluburi și discoteci. 
Localizare: Situat chiar pe plaja din Laganas, la aproximativ 300m de centrul plin de 
viață al statiunii și la 3km de aeroportul din Zakynthos. 
Facilități hotel: Hotelul are o piscină exterioara și snack bar. Recepția de la Andreolas 
este deschisă non-stop, iar de aici puteţi închiria masini pentru a explora insula. 
Facilități camere: Camerele sunt mobilate simplu şi au vedere la grădina sau la mare. 
Ele au baie cu duș sau cadă, uscător de păr, minifrigider, televizor și radio.

7 NOPȚI | AVION | MIC DEJUN

 » Situat pe plaja
 » Aproape de zona animata
 » Centru inchirieri masini

Hotel Andreolas  
Laganas

de la 273 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ: OTP-ZTH 07:40 – 09:25 | ZTH-OTP 10:10 – 11:50 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul 
catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Un hotel confortabil, cochet și cu servicii foarte bune, destinat celor 
carora le place agitatia orașelor și a capitalelor insulare. 
Localizare: Hotelul este localizat în capitala insulei, orașul Zante, la 150m de mare.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, bar, piscina, gradina pe acoperis, 
internet, recepție.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor, internet 
wireless, seif, televiziune prin satelit, minifrigider, telefon, uscator de par. Camerele 
sunt izolate fonic.

7 NOPŢI | AVION | MIC DEJUN

 » Situat în orașul Zante
 » Aproape de mare
 » Terasă pe acoperis

Hotel Strada Marina 
Zante Town

de la 279 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ: OTP-ZTH 07:40 – 09:25 | ZTH-OTP 10:10 – 11:50 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul 
catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 5% 
(31.01.2021)

06.06 319 € 311 €
13.06, 20.06, 27.06, 29.08, 05.09, 12.09 329 € 320 €
04.07 377 € 366 €
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 413 € 400 €
22.08 401 € 388 €
19.09 279 € 273 €

Date check-in
STANDARD 

CLASSIC                 
Loc in  dubla

EARLY 
BOOKING 15% 

(31.01.2021)

EARLY 
BOOKING 5% 
(30.04.2021)

06.06, 13.06, 20.06, 05.09 339 € 307 € 335 €
27.06, 29.08 366 € 330 € 362 €
04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 401 € 360 € 397 €
12.09 325 € 295 € 321 €
19.09 306 € 279 € 302 €
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GRECIA 

Insula Zakynthos

Descriere: Amplasat într-un decor rural fermecător, înconjurat de plantaţii de 
măslini, dealuri şi câmpuri, acest hotel modern oferă o atmosferă caldă şi prietenoasă. 
Hotelul este destinat exclusiv adultilor. 
Localizare: Hotelul este situat la 1300m de plaja din stațiune ( se asigura transfer 
gratuit, de 3 ori pe zi catre plaja ). 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lobby, bar, restaurant, piscina, parcare, 
facilități pentru persoane cu dizabilitati. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, televizor, baie cu duş, 
internet wireless, seif, frigider.

7 NOPŢI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Exclusiv pentru adulti
 » Transfer gratuit catre plaja
 » Piscina mare

Hotel Sunrise 
Tsilivi

de la 475 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ: OTP-ZTH 07:40 – 09:25 | ZTH-OTP 10:10 – 11:50 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul 
catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Hotelul Astir Beach este o varianta optima de cazare pentru cei care 
doresc un concediu cu buget mediu, cat și pentru familiile cu copii, datorita apropierii 
fata de plaja din stațiune.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja din stațiunea Laganas, la 6 km de aeroport și la 
8 km de orașul Zante.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, piscina, bar la piscina, 
internet wireless.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor, minifrigider, 
seif.

7 NOPȚI | AVION | MIC DEJUN

 » Recomandat familiilor cu copii
 » Situat pe plaja
 » Piscina

Hotel Astir Beach  
Laganas

de la 359 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ: OTP-ZTH 07:40 – 09:25 | ZTH-OTP 10:10 – 11:50 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul 
catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
8% (30.03.2021)

06.06, 13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09 504 € 475 €
27.06, 29.08 546 € 514 €
04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 602 € 566 €

Date check-in STANDARD GV               
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 15% 
(31.01.2021)

06.06 411 € 368 €
13.06 431 € 385 €
20.06, 27.06, 04.07 482 € 428 €
11.07 493 € 438 €
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 522 € 463 €
22.08 491 € 436 €
29.08, 05.09 485 € 431 €
12.09 412 € 369 €
19.09 400 € 359 €
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Insula Zakynthos

Descriere: Hotelul Mirabelle se află situat intr-o zona linistita, fiind o unitate de 
cazare primitoare, cu o gradina frumos amenajata, unde turistii se pot relaxa în zilele 
calduroase de vara
Localizare: Centrul orașului Zante se află la 3km iar frumoasa plaja cu nisip la numai 
50m de hotel.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscina în aer liber, cafebar, billiard, cada cu 
hidromasaj, sauna.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, baie cu duș, balcon, 
studiourile au în dotare chicineta complet utilata.

7 NOPȚI | AVION | MIC DEJUN

 » Aproape de plaja
 » Zona linistita
 » Piscină exterioară

Hotel Mirabelle  
Argassi

de la 305 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ: OTP-ZTH 07:40 – 09:25 | ZTH-OTP 10:10 – 11:50 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul 
catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Hotelul Contessina este foarte aproape de centrul stațiunii, într-o zonă 
liniștită și relaxantă, turiștii putând descoperi usor stațiunea, dar și împrejurimile. 
Localizare: Hotelul este localizat în stațiunea Tsilivi, Insula Zakynthos, la 6 km distanță 
de orasul Zante și la 8 km distanță de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant, biliard, Tv, internet wireless în spașiile publice, lift, doctor, 
piscină, loc de joacă pentru copii, rent a car, masaj (extra), piscină, șezlonguri și 
umbrele, parcare gratuită.
Facilităti camere: Aer condiționat, telefon, frigider, uscător de păr, baie cu duș, 
balcoane private și TV prin satelit. 

7 NOPȚI | AVION | DEMIPENSIUNE

 » Piscină
 » Camere spațioase
 » Loc de joacă

Hotel Contessina 
Tsilivi

de la 733 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ: OTP-ZTH 07:40 – 09:25 | ZTH-OTP 10:10 – 11:50 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul 
catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 15% 
(12.04.2021)

06.06, 13.06, 20.06 336 € 307 €
27.06 408 € 368 €
04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 504 € 450 €
29.08 472 € 423 €
05.09, 12.09 448 € 402 €
19.09 333 € 305 €

Date check-in SUPERIOR               
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.01.2021)

06.06, 13.06, 12.09, 19.09 798 € 733 €
20.06 834 € 765 €
27.06, 04.07, 29.08, 05.09 925 € 848 €
11.07 941 € 862 €
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 980 € 896 €
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Insula Zakynthos

Descriere: Hotelul, oferă camere elegante, moderne și spațioase, iar serviciile 
deosebite, fac ca acest hotel să fie foarte apreciat de turiști.
Localizare: Situat în Laganas, pe insula Zakynthos, la 100 m de plajă.
Facilităti hotel: Hotelul este înconjurat de parcul natural, la doar 100 de metri de 
frumoasa plajă cu nisip cu o intrare blândă în mare. Hotelul ofera recepție, 3 piscine 
cu apă dulce (1 cu jacuzzi, 2 - cu secțiune pentru copii), restaurant, bar, terasă 
amenajată, Wi-Fi gratuit, sală pentru conferințe.
Facilităti camere: Baie cu duș, aer condiționat, telefon, internet wireless inclus, mini-
bar, uscător de păr, Tv prin satelit.

7 NOPȚI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Piscină pentru copii
 » Camere spațioase
 » Plajă privată

Hotel White Olive Premium 
Laganas

de la 464 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ: OTP-ZTH 07:40 – 09:25 | ZTH-OTP 10:10 – 11:50 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul 
catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Zante Park este parte a renumitului lanț hotelier Best Western, oferind 
servicii de lux și acea cunoscută ospitalitate grecească, tipică insulei Zakynthos.
Localizare: La doar 300 m de cunoscuta plajă cu nisip auriu și la doar 7 km de port și 
capitala insulei - Zante. Aproape se afla restaurante, baruri, taverne si cluburi.
Facilităti hotel: Restaurant, receptie 24h, baruri, piscină, fitness, saună, masaj, 
sporturi nautice, baby cot, facilități pentru persoanele cu dizabilitati, room service. 
Facilităti camere: Aer condiționat, Tv prin satelit, mini-bar, telefon, internet wireless 
(contra cost), seif (contra cost), facilități de preparare ceai/cafea, uscător de păr, baie 
cu cadă/duș, balcon. Curățenia în camere se face zilnic.

7 NOPȚI | AVION | DEMIPENSIUNE

 »  Aproape de principalele atracții turistice
 » Sporturi nautice
 » Facilități pentru persoanele cu dizabilități

Zante Park Resort & Spa 
Laganas

de la 800 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ: OTP-ZTH 07:40 – 09:25 | ZTH-OTP 10:10 – 11:50 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul 
catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
10% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 5% 
(30.04.2021)

06.06 561 € 520 € 541 €
13.06 569 € 527 € 549 €
20.06 644 € 595 € 620 €
27.06, 04.07, 11.07, 18.07 794 € 730 € 762 €
25.07 803 € 738 € 771 €
01.08, 08.08, 15.08 860 € 788 € 824 €
22.08 825 € 758 € 791 €
29.08 619 € 572 € 596 €
05.09 604 € 558 € 581 €
12.09 510 € 474 € 492 €
19.09 499 € 464 € 481 €

Date check-in PROMO                   
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.01.2021)

06.06, 13.06 872 € 800 €
20.06 1.003 € 918 €
27.06, 04.07, 11.07, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09 1.025 € 938 €
18.07 1.086 € 993 €
25.07, 01.08, 08.08 1.132 € 1.034 €
15.08 1.117 € 1.020 €
19.09 915 € 839 €
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Antalya

Localizare: Situat la 17 km de centrul orașului Antalya și la 15 km de aeroport.
Descriere: Royal Seginus se diferențiază printr-un design deosebit, inspirat din 
astrologie. Hotelul a fost deschis în 2017 și dispune de 793 camere.
Facilităti hotel: 9 restaurante, 8 baruri, 2 piscine exterioare, piscina interioara, 
tobogane, SPA, 11 sali de conferinte, 2 piscine pentru copii, 3 tobogane splash park, 
loc de joaca, mini-club, luna-park, internet cafe (contra cost), WiFi gratuit, sala de 
fitness, 2 terenuri de tenis, tenis de masa. Hotelul are plaja proprie cu nisip si ponton. 
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, aer condiționat, Tv satelit, mini-bar, 
seif, balcon, internet wireless gratuit. Curățenia in camere se efectueaza zilnic.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Deschis in 2017
 » Aproape de plajă
 » Luna Park

Hotel Royal Seginus 
Lara

de la 720 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ:  OTP-AYT 13:00 – 14:55 | AYT-OTP 15:50 – 17:45 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre 
aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Royal Holiday Palace Resort a fost construit pe o suprafață de 53.000 
mp și a fost deschis în aprilie 2011. 
Localizare: Hotelul este amplasat pe malul marii, la 15 km de Aeroportul Internațional 
Antalya și la 17 km de centrul orașului Antalya.
Facilităti hotel: 6 restaurante, 9 baruri, internet wireless, 2 piscine exterioare, piscină 
interioară, tobogane, cinema, cabinet medical, coafor, săli de conferințe, spațiu de 
joacă, mini-club, centru Spa, fitness, babysitter (contra cost), plajă proprie.
Facilităti camere: Baie cu duș/cadă, uscător de păr, aer condiționat, Tv prin satelit, 
mini-bar, seif (gratuit), balcon, curățenie în cameră – zilnic.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Situat pe plajă
 » Centru Spa & wellness
 » Aqua Park

Royal Holiday Palace Resort 
Lara

de la 891 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ:  OTP-AYT 13:00 – 14:55 | AYT-OTP 15:50 – 17:45 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre 
aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in 
plecari Bucuresti

SUPERIOR                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
30% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
5% (31.03.2021)

30.04, 07.05, 14.05, 21.05 925 € 720 € 891 €
28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 25.06 1.135 € 867 € 1.091 €
02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 
13.08, 20.08 1.310 € 989 € 1.257 €

27.08, 03.09, 10.09, 17.09 1.254 € 950 € 1.204 €
24.09, 01.10 1.114 € 852 € 1.071 €
08.10 952 € 739 € 917 €

Zbor charter - plecari din BUCURESTI, SUCEAVA, CLUJ, ORADEA

Date check-in 
plecari Bucuresti

SUPERIOR                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
30% (28.02.2021)

30.04, 07.05, 14.05, 21.05 925 € 891 €
04.06, 11.06, 18.06, 25.06 1.135 € 1.091 €
02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08 1.310 € 1.257 €
27.08, 03.09, 10.09, 17.09 1.254 € 1.204 €
28.05, 24.09, 01.10 1.114 € 1.071 €
08.10 952 € 917 €

Zbor charter - plecari din BUCURESTI, SUCEAVA, CLUJ, ORADEA

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Deschis în 2017, hotelul a fost construit pe 100.000 mp.
Localizare: Situat la 33 km de aeroport și la 44 km de zona centrală din Antalya.
Facilităti hotel: Receptie, restaurant, terasa, 3 restaurante a la carte, baruri, piscina 
adulti, piscina copii, piscina cu valuri, piscina interioara, aqua-park, Mini club, baie 
turceasca, sauna, centru fitness, darts, tenis de masa, teren de tenis, baie cu aburi. 
Facilităti camere: Toate camerele sunt dotate cu balcon, baie cu dus, uscator de par, 
aer conditionat centralizat, telefon, minibar, seif, tv satellit, fierbator, ceai, cafea. 
Camerele Standard eco sunt echipate ca si camerele standard, dar sunt amplasate la 
parter sau/si au suprafete mai mici sau/si nu au balcon.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Water Park
 » Centru Spa & Wellness
 » Wi-Fi gratuit

Granada Luxury Resort 
Belek

de la 622 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ:  OTP-AYT 13:00 – 14:55 | AYT-OTP 15:50 – 17:45 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre 
aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Cu o suprafață totală de 112.000 mp, hotelul a fost renovat în 2016. 
Localizare: Situat la 10 km de aeroport, la 15 km de centrul orașului, pe malul mării.
Facilități hotel: 8 restaurante, 12 baruri, 6 piscine, 2 piscine pentru copii, SPA, 4 
săli de conferință; internet WiFi, 6 terenuri de tenis, tenis de masă, sală fitness, 
Lunapark, sala jocuri, biliard, bowling, plaja proprie. 
Facilități camere: Balcon, baie cu dus/cada, aer conditionat, uscator de par, 
telefon, TV LCD, muzica, seif, mini bar, parchet, set pentru ceai si cafea. 
Curatenia in camere se face zilnic, iar prosoapele sunt schimbate in fiecare zi. 
Camerele au vedere la mare, vedere laterala catre mare sau vedere la parc.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Lunapark și Dino Park
 » Aproape de aeroport
 » Situat pe malul mării

Delphin Be Grand Resort 
Lara

de la 793 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ:  OTP-AYT 13:00 – 14:55 | AYT-OTP 15:50 – 17:45 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre 
aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in 
plecari Bucuresti

STANDARD 
BE TRENDY LV               

Loc in  dubla

EARLY 
BOOKING 30% 

(31.01.2021)

EARLY 
BOOKING 25% 

(28.02.2021)

EARLY 
BOOKING 20% 

(31.03.2021)
30.04, 07.05, 14.05, 08.10 1.030 € 793 € 833 € 872 €
21.05, 28.05, 24.09, 01.10 1.212 € 921 € 969 € 1.018 €
11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 
27.08, 03.09, 10.09 1.317 € 994 € 1.048 € 1.102 €

09.07 1.369 € 1.030 € 1.087 € 1.143 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 
13.08, 20.08 1.408 € 1.058 € 1.116 € 1.175 €

04.06, 17.09 1.302 € 984 € 1.037 € 1.090 €

Zbor charter - plecari din BUCURESTI, SUCEAVA, CLUJ, ORADEA

Date check-in 
plecari Bucuresti

STANDARD LV                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
5% (31.03.2021)

30.04, 07.05 799 € 622 € 771 €
14.05, 21.05, 28.05 939 € 720 € 904 €
04.06, 11.06 1.065 € 889 € 1.024 €
18.06 1.113 € 927 € 1.070 €
25.06, 02.07, 09.07, 20.08, 27.08, 03.09 1.164 € 968 € 1.118 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08 1.254 € 1.040 € 1.204 €
10.09, 17.09, 24.09, 01.10 1.009 € 844 € 971 €
08.10 859 € 688 € 828 €

Zbor charter - plecari din BUCURESTI, SUCEAVA, CLUJ, ORADEA

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Hotelul a fost construit în anul 2008 pe o suprafață impresionantă de 
200.000 mp și dispune de 571 de camere.
Localizare: Situat la malul mării, la 45 km de centrul orașului Antalya și la 35 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, lobby bar, restaurante a la carte, piscină 
exterioară, piscină interioară, loc de joaca, mini-club, tobogane de apă, baruri 
tematice, discotecă, magazine, cinema, cabinet medical, centru Spa, sală fitness, 
internet wireless inclus, teren de tenis, plajă cu nisip, 
Facilităti camere: Baie cu duș/cadă, uscător de păr, aer condiționat, Tv satelit, mini-
bar, seif, balcon, curățenie – zilnic, schimbarea lenjeriei - de 3 ori pe saptămână.

7 NOPȚI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Mini Club
 » Plaja cu nisip
 » Recomandat familiilor cu copii

Cornelia Diamond Golf Resort 
Belek

de la 962 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ:  OTP-AYT 13:00 – 14:55 | AYT-OTP 15:50 – 17:45 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre 
aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Hotelul este unul dintre cele mai apreciate din zona Side, pentru calitatea 
exclusivă a serviciilor oferite, dar și pentru atmosfera relaxantă.
Localizare: Resortul se afla la aprox. 250 m de plajă, de-a lungul râului Manavgat, la 7 
km de orașul vechi Side.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, baruri, internet wireless, 
plajă privată, piscina interioara și exterioara, tobogane, centru fitness, centru Spa, 
tenis de masa, volei pe plaja, mini golf, mini club, animație. Shuttle bus gratuit la plaja.
Facilităti camere: Aer condiționat, telefon, seif, mini-bar, TV prin satelit, baie cu duș 
și uscător de păr, balcon.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plajă privată 
 » Internet wireless gratuit 
 » Shuttle bus gratuit pana la plaja

Water Side Resort 
Side

de la 401 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ:  OTP-AYT 13:00 – 14:55 | AYT-OTP 15:50 – 17:45 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre 
aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in 
plecari Bucuresti

STANDARD GV                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
35% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
30% (31.03.2021)

EARLY BOOKING 
25% (30.04.2021)

30.04, 07.05, 14.05, 21.05, 
28.05, 01.10, 08.10 1.457 € 962 € 1.033 € 1.090 €

04.06, 24.09 1.569 € 1.031 € 1.092 € 1.153 €
11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 
03.09, 10.09, 17.09 1.601 € 1.104 € 1.170 € 1.237 €

16.07, 23.07 1.709 € 1.156 € 1.226 € 1.297 €
30.07, 06.08, 13.08, 20.08 1.589 € 1.195 € 1.268 € 1.342 €
09.07, 27.08 1.485 € 1.117 € 1.184 € 1.252 €

Zbor charter - plecari din BUCURESTI, SUCEAVA, CLUJ, ORADEA

Date check-in 
plecari Bucuresti

STANDARD               
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
25% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
15% (28.02.2021)

30.04 497 € 401 € 424 €
07.05, 14.05 533 € 431 € 460 €
21.05 575 € 479 € 509 €
28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 01.10, 08.10 631 € 533 € 573 €
25.06, 02.07, 17.09, 17.09, 24.09 687 € 575 € 620 €
09.07, 03.09 715 € 596 € 644 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 
27.08 785 € 649 € 704 €

Zbor charter - plecari din BUCURESTI, SUCEAVA, CLUJ, ORADEA
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TURCIA 

Antalya

Descriere: Deschis în 2019. Suprafața totală a teritoriului este de 10.000 mp. și are 
în total 382 de camere cu vedere la mare și împrejurimi.
Localizare: Hotelul este situat la 500 m de centrul orașului Avsallar, 20 km de Alanya 
și la 101 km de aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, baruri, sală conferințe, 
plajă privată, piscină exterioară si interioară, piscină copii, Aqua Park, Spa, sala fitness, 
umbrele și sezlonguri gratuite pe plajă, animație, mini-club, internet wireless inclus.
Facilităti camere: Baie (duș/cadă), balcon, mini-bar, Tv satelit, aer condiționat, 
uscător de păr, internet inclus, seif, balcon, aparat pentru preparare ceai/cafea.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Umbrele și sezlonguri gratuite
 » Plaja privata 
 » Hotel nou, deschis in 2019

Granada Luxury Beach Avsallar 
Alanya

de la 528 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ:  OTP-AYT 13:00 – 14:55 | AYT-OTP 15:50 – 17:45 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre 
aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Construit în anul 2002, cu o suprafață de 186.000 mp, Rixos Premium 
Tekirova oferă facilități superioare și servicii excelente.
Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la 2 km de localitatea Tekirova, 20 km de 
orașul Kemer și la 75 km de aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: 2 restaurante principale, 5 restaurante a la carte, baruri, piscine, loc 
de joacă, Aqua Park cu 10 tobogane de apă, centru Spa, discotecă, cinema, aerobic, 
terenuri de tenis, centru fitness, biliard, baschet, magazine, plajă cu nisip.
Facilităti camere: Baie (duș/cadă), aer condiționat, uscător de păr, Tv prin satelit, 
telefon, mini-bar, seif (gratuit), balcon.

7 NOPȚI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Aqua Park
 » Plaja cu nisip
 » Wi-Fi inclus

Rixos Premium Tekirova Resort 
Kemer

de la 799 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Orar de zbor informativ:  OTP-AYT 13:00 – 14:55 | AYT-OTP 15:50 – 17:45 ; Orarul curselor charter poate suferi 
modificari in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre 
aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in 
plecari Bucuresti

STANDARD LV                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
5% (31.03.2021)

30.04, 07.05 624 € 528 € 605 €
14.05, 21.05, 28.05, 08.10 708 € 591 € 685 €
04.06, 11.06, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10 792 € 654 € 765 €
18.06 836 € 687 € 807 €
25.06, 02.07, 09.07, 20.08, 27.08, 03.09 869 € 712 € 838 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08 925 € 754 € 891 €

Zbor charter - plecari din BUCURESTI, SUCEAVA, CLUJ, ORADEA

Date check-in 
plecari Bucuresti

STANDARD GV                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2021)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2021)

30.04, 07.05, 14.05, 24.09 1.009 € 855 € 894 € 932 €
21.05 1.159 € 975 € 1.021 € 1.067 €
28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 
25.06, 03.09, 10.09 1.219 € 1.023 € 1.072 € 1.121 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 13.08, 20.08 1.324 € 1.107 € 1.162 € 1.216 €

27.08 1.294 € 1.083 € 1.136 € 1.189 €
17.09 1.129 € 951 € 996 € 1.040 €
01.10, 08.10 939 € 799 € 834 € 869 €

Zbor charter - plecari din BUCURESTI, SUCEAVA, CLUJ, ORADEA
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TURCIA 

Marmaris

Descriere: Hotel Kaya Maris este o unitate de cazare ce oferă condiții excelente 
pentru petrecerea zilelor de concediu, bucurandu-va de toate facilitățile oferite.
Localizare: Hotelul este localizat la 2 km de centrul orașului Marmaris, in linia a doua 
de hoteluri, la doar 30 m de mare. 
Facilităti hotel: Recepție, internet wireless (în lobby), restaurant principal, 2 baruri, 
piscină interioară și exterioară, loc de joacă, mini-club, centru Spa (contra cost), sală 
fitness, tenis de masă, animație, rent a car, parcare, plajă privată amenajată. 
Facilităti camere: Baie cu duș și uscător de păr, aer condiționat, TV prin satelit, 
telefon, răcitor, seif (contra cost), balcon, internet wireless (contra cost).

7 NOPȚI | AUTOCAR/AVION | ALL INCLUSIVE

 » Aproape de malul mării
 » Centru Spa & Wellness
 » Plaja privata

Hotel Kaya Maris 
Marmaris

de la 174 €

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, piscina pentru 
copii, plajă proprie, nisip/pietriș,  baie turcească, saună, sala de fitness, 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 plată și minerală  doar în ziua sosirii - gratuit) , seif (contra cost), balcon. 

7 NOPȚI | AUTOCAR/AVION | ALL INCLUSIVE

 » Cel mai solicitat hotel din sezonul 2020
 » Acces imediat la plaja proprie
 » Centru Spa & Wellness

Hotel Pasa Beach 
Marmaris

de la 187 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Date check-in
AVION

STANDARD LV              
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2021)

13.06, 12.09 507 € 465 € 479 €
20.06, 27.06, 04.07, 22.08, 29.08, 05.09 546 € 498 € 514 €
11.07, 15.08 596 € 541 € 559 €
18.07, 25.07, 01.08, 08.08 616 € 558 € 577 €
19.09 455 € 421 € 432 €

Date plecare 
AUTOCAR

STANDARD LV              
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2021)

10.05, 04.10, 11.10, 18.10 216 € 187 € 197 €
17.05 254 € 219 € 231 €
14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 23.08, 30.08, 
06.09 367 € 316 € 333 €

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08 443 € 380 € 401 €
16.08 389 € 334 € 352 €
24.05, 31.05, 07.06, 13.09, 20.09, 27.09 283 € 244 € 257 €

Date check-in
AVION

PROMO                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2021)

13.06, 20.06, 12.09, 19.09 469 € 433 € 445 €
27.06, 05.09 493 € 453 € 467 €
04.07, 11.07, 18.07, 22.08, 29.08 525 € 480 € 495 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08 588 € 534 € 552 €

Date plecare 
AUTOCAR

PROMO                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2021)

10.05, 17.05, 04.10, 11.10, 18.10 201 € 174 € 183 €
24.05, 27.09 261 € 225 € 237 €
31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 13.09, 20.09 284 € 245 € 258 €
28.06, 05.07, 12.07, 23.08, 30.08, 06.09 345 € 296 € 312 €
26.07, 02.08, 09.08 413 € 354 € 374 €
19.07, 16.08 374 € 321 € 339 €

CEL MAI BUN PREȚ
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TURCIA 

Marmaris

Descriere: Hotelul a fost renovat in 2013 si este recomandat familiilor cu copii.
Localizare: Situat la 90 km de Aeroportul Dalaman, 6 km de Marmaris.
Facilități hotel: Restaurant principal, 5 restaurante a la carte, 5 baruri, receptie, 
piscina exterioara, piscina interioara, beach bar, SPA, 10 sali de conferinte, piscina 
pentru copii cu tobogan acvatic, loc de joaca, mini club, sauna, sala de fitness, 
aerobic, teren de tenis, tenis de masa, darts, mini-golf, animatie, discoteca, internet 
Wi-Fi (in lobby). Plaja proprie este cu nisip si pietris, 2 platforme si ponton. 
Facilități camere: Baie cu cada sau dus, foehn, aer conditionat, televizor, minibar, 
balcon, seif si WiFi gratuit. Curatenia in camere se efectueaza zilnic.

7 NOPȚI | AUTOCAR/AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Wi-Fi gratuit
 » Plajă privată cu nisip și două pontoane
 » Recomandat familiilor cu copii

Grand Yazici Club Turban 
Marmaris

de la 322 €

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, biliard.
Facilități camere: aer conditionat, wireless, minibar contra cost, telefon, mocheta, 
televizor prin satelit, seif contra cost, baie cu cada, uscator de par, balcon. 

7 NOPȚI | AUTOCAR/AVION | ALL INCLUSIVE

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

Hotel Grand Pasa 
Marmaris

de la 219 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Date check-in
AVION

STANDARD          
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2021)

13.06, 12.09 549 € 501 € 517 €
20.06, 27.06, 04.07, 22.08, 29.08, 05.09 588 € 534 € 552 €
11.07, 15.08 643 € 581 € 602 €
18.07, 25.07, 01.08, 08.08 665 € 599 € 621 €
19.09 497 € 457 € 470 €

Date plecare 
AUTOCAR

STANDARD          
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2021)

10.05, 04.10, 11.10, 18.10 254 € 219 € 231 €
17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 13.09, 20.09, 27.09 315 € 271 € 285 €
14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 23.08, 30.08, 06.09 413 € 354 € 374 €
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08 496 € 425 € 448 €
16.08 437 € 374 € 395 €

Date check-in
AVION

STANDARD ROH                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2021)    

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2021)

13.06, 20.06, 12.09, 19.09 777 € 667 € 722 €
27.06, 29.08, 05.09 813 € 696 € 755 €
04.07 , 11.07, 22.08 840 € 717 € 779 €
18.07 880 € 749 € 815 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08 910 € 773 € 842 €

Date plecare 
AUTOCAR

STANDARD ROH                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2021)

10.05, 17.05, 27.09, 04.10 488 € 395 € 442 €
24.05, 31.05 564 € 455 € 510 €
07.06, 20.09, 14.06, 21.06, 30.08, 06.09, 
13.09 647 € 522 € 585 €

28.06, 05.07, 12.07, 23.08 685 € 552 € 619 €
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 761 € 613 € 687 €
11.10 411 € 333 € 372 €
18.10 398 € 322 € 360 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
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TURCIA 

Marmaris

Descriere: Green Nature Diamond Resort a fost deschis in anul 2014 si dispune de 
639 de camere, de diferite tipuri. 
Localizare: Resortul este situat pe plajă, în apropiere de centrul orașului Marmaris, la 
100 km de aeroportul Dalaman.
Facilități hotel: Recepție, internet wireless, restaurant interior și exterior, restaurant 
a la carte, piscină exterioară și interioară, piscină pentru copii, baruri, baie turcească, 
saună, centru Spa & wellness, mini-club, masaj, program de animație, tenis de masa.
Facilități camere: Aer conditionat, internet wireless, mini-bar, telefon, Tv prin satelit, 
seif, baie cu duș, uscător de păr, balcon. 

7 NOPȚI | AUTOCAR/AVION | ALL INCLUSIVE

 » Plaja privata
 » Recomandat familiilor cu copii
 » Umbrele si sezlonguri gratuite la plaja

Green Nature Diamond Resort 
Marmaris

de la 278 €

Descriere: Hotelul a fost construit in 2015 si are o suprafata de 60.000 mp. 
Localizare: Hotelul se afla pe malul marii, la 150 km de Bodrum, 2 km de centrul 
orasului Icmeler si la 6 km de Marmaris.
Facilităti hotel: Piscina interioara, o piscina în aer liber, parc acvatic si un centru spa, 
Wi-Fi gratuit în zonele publice, plaja privata, restaurant, restaurantele à la carte, bar, 
parcare la proprietate, servicii de concierge, Spa, activitati precum biliard, tenis de 
camp, tenis de masa, darts, canotaj, scufundari si sporturi acvatice.
Facilităti camera: TV satelit, telefon, seif, Wi-Fi, aer condiționat, mini-bar, uscător de 
păr, baie cu duș, oglindă de machiaj, parchet, balcon sau terasă cu vedere la grădină. 

7 NOPȚI | AUTOCAR/AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Localizat pe plaja privata
 » Wifi gratuit
 » Recomandat familiilor cu copii

Orka Lotus Beach Resort 
İçmeler

de la 316 €

Date check-in 
AVION

STANDARD LV                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
25% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2021)

13.06 728 € 602 € 628 € 653 €
20.06, 27.06, 04.07, 
29.08, 05.09, 12.09 819 € 671 € 700 € 730 €

11.07, 18.07 924 € 749 € 784 € 819 €
25.07, 01.08, 08.08, 
15.08, 22.08 987 € 797 € 835 € 873 €

19.09 637 € 534 € 555 € 576 €

Date plecare 
AUTOCAR

STANDARD LV                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
25% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2021)

10.05, 17.05, 20.09, 
27.09, 04.10 466 € 338 € 377 € 399 €

24.05, 31.05, 07.06 532 € 385 € 430 € 455 €
14.06, 13.09 592 € 428 € 478 € 506 €
21.06, 28.06, 05.07, 
30.08, 06.09 695 € 501 € 560 € 594 €

12.07, 19.07, 23.08 795 € 573 € 640 € 679 €
26.07, 02.08, 09.08, 
16.08 844 € 607 € 679 € 721 €

11.10, 18.10 331 € 278 € 310 € 329 €

Date check-in 
AVION

PROMO                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2021)

13.06, 20.06, 19.09 777 € 695 € 722 €
27.06, 29.08, 05.09, 12.09 822 € 733 € 763 €
04.07, 22.08 882 € 784 € 817 €
11.07 933 € 827 € 863 €
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 1.001 € 885 € 924 €

Date plecare 
AUTOCAR

PROMO                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2021)

10.05, 27.09 451 € 373 € 394 €
17.05, 24.05, 31.05 541 € 464 € 489 €
07.06, 14.06, 21.06, 13.09, 20.09 602 € 515 € 544 €
28.06, 23.08, 30.08, 06.09 683 € 583 € 617 €
05.07 715 € 611 € 646 €
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 844 € 721 € 762 €
04.10, 11.10, 18.10 390 € 316 € 335 €

CEL MAI BUN PREȚ

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
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TURCIA 

Bodrum

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, 
piscina, piscina pentru copii, tobogan acvatic, bar la piscină, baie turcească, sauna, 
baie de aburi, mini-club și loc de joacă, 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 par, TV prin satelit, baie cu duș, aer condiționat, balcon sau terasă.

7 NOPȚI | AUTOCAR/AVION | ALL INCLUSIVE

 » Localizare excelentă
 » Camere spațioase
 » Zona liniștită 

Hotel Bitez Garden Life 
Bodrum

de la 177 €

CEL MAI BUN PREȚ

Descriere: Sami Beach Hotel este o alegere excelentă pentru turiștii care vizitează 
Bodrum, oferind un sejur ideal pentru familiile cu copii, dar si pentru cupluri.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja din Gumbet, la o distanta de 3 km de centrul 
statiunii Bodrum si 40 km de aeroportul Milas. 
Facilităti hotel: Restaurant principal, restauranta a la carte, snack bar, discoteca, 
magazine, internet wireless (cu plata), baie turceasca si masaj (cu plata); piscina 
exterioara cu sectiune pentru copii, animație.
Facilităti camere: Aer conditionat, TV prin satelit, telefon, seif contra cost, baie cu 
duș, uscător de păr, balcon.

7 NOPȚI | AUTOCAR/AVION | ALL INCLUSIVE

 » Plajă privată
 » Recomandat familiilor cu copii
 » Piscina exterioara

Hotel Sami Beach 
Bodrum

de la 105 €

Date check-in 
AVION

STANDARD              
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2021)

13.06 455 € 409 € 421 €
20.06 527 € 467 € 482 €
27.06, 29.08, 05.09, 12.09 581 € 510 € 528 €
04.07 608 € 532 € 551 €
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 644 € 560 € 581 €

Date plecare 
AUTOCAR

STANDARD              
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2021)

17.05, 24.05, 31.05, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10 216 € 177 € 187 €
07.06, 14.06 269 € 219 € 232 €
21.06, 13.09 386 € 313 € 331 €
28.06, 30.08, 06.09 405 € 329 € 347 €
05.07, 23.08 454 € 367 € 389 €
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 473 € 383 € 405 €

Date check-in 
AVION

ANNEX                   
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
25% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
15% (28.02.2021)

13.06, 20.06, 27.06, 22.08, 29.08, 05.09 490 € 424 € 451 €
04.07 526 € 451 € 481 €
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 553 € 471 € 504 €
12.09 454 € 397 € 420 €

Date plecare 
AUTOCAR

ANNEX                   
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
25% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
15% (28.02.2021)

17.05, 24.05, 27.09, 04.10 163 € 128 € 142 €
31.05, 20.09 216 € 167 € 187 €
07.06, 13.09 268 € 206 € 231 €
14.06, 21.06, 28.06, 23.08, 30.08, 06.09 307 € 235 € 264 €
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08 375 € 286 € 322 €

11.10 133 € 105 € 116 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
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TURCIA 

Bodrum

Descriere: Hotelul s-a deschis în 2011 și se află în centrul orașului Gümbet, una 
dintre cele mai populare zone din Bodrum. 
Localizare: Hotelul este situat la 350 m de plaja cu nisip, în zona Gümbet, centrul 
orașului Bodrum fiind  la 2 km de acesta, iar Aeroportul Bodrum Milas la 42 km.
Facilităti hotel: Recepție, cameră de bagaje, piscina exterioară, piscină pentru copii, 
restaurant, bar, lobby bar, internet wireless, asistență medicală, animație, sală de 
fitness, centru Spa, baie turcească, saună, sală de conferințe.
Facilităti camere: TV prin satelit, baie, uscător de păr, dus, telefon, aer condiționat, 
mini-bar, internet wireless gratuit, balcon, seif contra cost.

7 NOPȚI | AUTOCAR/AVION | ALL INCLUSIVE

 » Centru Spa 
 » Wi-Fi gratuit
 » Piscina pentru copii

Hotel Club Shark 
Bodrum

de la 123 €

Descriere: Având cea mai mare plajă privată din Bitez, Ambrosia Hotel oferă clienților 
săi confort și servicii la cele mai înalte standarde.
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 | AUTOCAR/AVION | DEMIPENSIUNE

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

Hotel Ambrosia 
Bodrum

de la 117 €

Date check-in 
AVION

PROMO                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
15% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2021)

13.06, 20.06, 05.09, 12.09 427 € 387 € 397 € 407 €
27.06, 29.08 453 € 408 € 419 € 431 €
04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 
01.08, 08.08 518 € 460 € 474 € 489 €

15.08, 22.08 509 € 452 € 467 € 481 €

Date plecare 
AUTOCAR

PROMO                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
15% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2021)

17.05, 24.05, 27.09, 04.10 178 € 147 € 155 € 163 €
31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 
06.09, 13.09, 20.09 239 € 195 € 207 € 217 €

28.06 295 € 240 € 254 € 268 €
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 
02.08, 09.08, 16.08, 23.08 337 € 274 € 290 € 306 €

30.08 250 € 204 € 216 € 227 €
11.10 148 € 123 € 129 € 136 €

Date check-in 
AVION

PROMO                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2021)

13.06, 05.09, 12.09 444 € 399 € 411 €
20.06, 27.06 455 € 409 € 421 €
04.07 530 € 469 € 485 €
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 560 € 493 € 510 €
29.08 496 € 442 € 456 €

Date plecare 
AUTOCAR

PROMO                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2021)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2021)

17.05, 24.05, 31.05 186 € 153 € 161 €
07.06 198 € 162 € 171 €
14.06, 21.06, 28.06, 30.08,  06.09, 13.09 279 € 227 € 240 €
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 
23.08 383 € 310 € 329 €

20.09 227 € 186 € 196 €
27.09, 04.10, 11.10 141 € 117 € 123 €

CEL MAI BUN PREȚ

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
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TURCIA 

Bodrum

Descriere: Kefaluka Resort este construit pe o suprafata de 50.000 mp, in Golful 
Akyarlar, considerat unul dintre cele mai vestite golfuri din lume. 
Localizare: Hotelul este situat pe plaja, la 10 km de Turgutreis, 25 km de centrul 
orasului Bodrum si 60 km de aeroportul din Bodrum. 
Facilităti hotel: restaurant principal, 5 restaurante a la carte, baruri, discoteca, centru 
Spa, piscina principala, piscina de activitati, aqua park, piscina pentru copii, piscina cu 
hidromasaj, plaja proprie, plaja pentru copii, ponton 1000 mp, 6 pavilioane.
Facilităti camera: Balcon sau terasa, baie cu cada, uscator de par, telefon in baie, aer 
conditionat centralizat, minibar, seif, internet Wi-fi, TV satelit, parchet laminat.

7 NOPȚI | AUTOCAR/AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plaja proprie amenajata cu nisip
 » Ponton si pavilioane
 » Aqua Park

Kefaluka Resort 
Bodrum

de la 365 €

Descriere: Un hotel modern, potrivit pentru familiile cu copii 
Localizare: Hotelul este situat pe malul marii, la 59 km de aeroport si 18 km de 
centrul orasului Bodrum, in localitatea Turgutreis.
Facilităti hotel: 4 restaurante, 5 baruri, piscina exterioara pentru adulti si pentru 
copii, piscina interioara, aquapark cu 3 tobogane, plaja privata cu nisip, prosoapele, 
sezlongurile, saltelele si umbrelele sunt gratuite, tenis, sah, tenis de masa, volei pe 
plaja, mini fotbal, animatie, biliard, internet cafe, camera cu jocuri.
Facilităti camera: Aer conditionat centralizat, seif (gratuit), TV, minibar, Wi-Fi 
(gratuit), baie cu cada, telefon in baie, uscator de par, zona de relaxare si balcon.

7 NOPȚI | AUTOCAR/AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plaja proprie, cu nisip
 » Aqua-park
 » Sezlonguri si umbrele gratuite la plaja

La Blanche Resort & Spa 
Bodrum

de la 231 €

Date check-in 
AVION

STANDARD LV                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
22% (28.02.2021)

13.06, 12.09 742 € 629 €
20.06, 05.09 778 € 657 €
27.06 826 € 694 €
04.07, 29.08 868 € 727 €
11.07, 18.07, 25.07 924 € 770 €
01.08, 08.08, 15.08, 22.08 966 € 803 €

Date plecare 
AUTOCAR

STANDARD LV                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
22% (28.02.2021)

17.05, 24.05 443 € 231 €
31.05, 07.06, 14.06, 13.09 579 € 457 €
21.06, 28.06, 30.08, 06.09 653 € 514 €
05.07 745 € 586 €
12.07, 19.07, 26.07 789 € 620 €
02.08, 09.08, 16.08, 23.08 821 € 645 €
20.09, 27.09 473 € 374 €
04.10, 11.10 400 € 317 €

Date check-in 
AVION

STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2021)

13.06, 12.09 824 € 704 € 764 €
20.06, 29.08, 05.09 901 € 766 € 834 €
27.06 945 € 801 € 873 €
04.07, 22.08 1.002 € 847 € 925 €
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 1.078 € 908 € 993 €

Date plecare 
AUTOCAR

STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2021)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2021)

17.05, 27.09 526 € 425 € 476 €
24.05, 20.09 569 € 460 € 515 €
31.05, 07.06, 13.09 656 € 529 € 593 €
14.06, 30.08, 06.09 739 € 595 € 667 €
21.06, 28.06, 23.08 839 € 676 € 758 €
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08 942 € 758 € 850 €

04.10, 11.10 378 € 365 € 408 €

CEL MAI BUN PREȚ

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 90 €/pers; Locuri preferențiale in 
autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
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