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PLAJA, MARE,  SOARE,  DISTRACTIE.  SPUNE HELLO VACANTELOR TALE!



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 
Și anul acesta, ne pregătim de 
dezvoltare. Finalul lui 2019 ne 
prinde cu noi proiecte pe masă. 
Ne-am informat, ne consultăm și 
am ales pentru tine cele mai bune 
cazări în Grecia și Turcia. Tarifele 
pentru vara 2020 oferă cel mai 
bun raport calitate-preț de pe 
piață. O mică parte o găsești aici!

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
Un an cu multe reușite! Lăsăm 
modestia și îți vorbim deschis. 
Sejururile și circuitele bine 
organizate, respectul față de tine, 
turistul nostru, și autocarele noi, 
ne-au adus o creștere semnifica-
tivă a numărului de călători. Da, 
a fost un an cu multe proiecte noi 
și interesante... 

Spune Hello Vacanțelor Tale!De peste 12 ani, împreună 

  SPUNE HELLO 
       VACANȚELOR TALE!

 GRECIA

03 Riviera Olimpului
05. Pelion
06. Halkidiki
09. Insula Thassos
13. Alexandroupouli
14. Insula Evia
17. Tolo

 TURCIA

19. Kusadasi
25. Didim
26. Marmaris
31. Bodrum
35. Antalya

 BULGARIA

40. Sunny Beach
43. Nisipurile de Aur
46. Albena
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Acest catalog nu reprezintă contract cu turistul. Tarifele sunt valabile la data tiparirii catalogului si pot aparea modificari ulterioare. 
Clasificarea unitatilor de cazare nu se bazeaza pe criterii unice de partajare, fiecare țară practicând un sistem propriu de clasificare, în baza legislației proprii.
Agentia nu se face raspunzatoare de eventualele incorectitudini ale datelor, greseli de tipar sau erori aparute in prezentul catalog.
Va rugam sa tineti cont intotdeauna de informatiile primite in agentie. Va multumim pentru intelegere!
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GRECIA 

Riviera Olimpului

Descriere: Effie este o afacere de familie de categorie standard, care vine în 
întâmpinarea oaspeților cu servicii tipic grecești, potrivite unei vacanțe relaxante. 
Localizare: Studioul se află lângă parcul central, la 100m de plajă şi 150m de centrul 
staţiunii. În apropiere se găsesc numeroase taverne, cafenele și marketur. 
Facilități studio: Studioul are lobby, lift, terasă, sală pentru bagaje, rampă pentru 
persoanele cu dizabilităţi şi toaletă comună la parter. 
Facilități camere: Camerele studioului sunt decorate simplu dar cochet, au balcon, 
chicinetă, televizor LCD, baie cu duş, frigider, aer coniționat contra cost (5euro/zi/
cameră care se achită la check in) şi internet wireless gratuit. 

Descriere: Christina Palace este un studio de categorie superioară, situat într-o 
frumoasă stațiune lângă mare, în apropiere de Muntele Olimp. 
Localizare: Situat la 200m de centrul stațiunii și la 150m de plaja publică (contra unei 
cosumații de la bar se beneficieză de umbrele și șezlonguri gratuite). 
Facilități studio: Recepție, parcare, grădină, grătar, sală pentru bagaje, rampă pentru 
persoanele cu dizabilități. Studioul acceptă animale de companie de talie mică. 
Facilități camere: Chicinetă, frigider, baie cu duş, televizor LCD, aer conditionat 
(5euro/zi/cameră), internet wireless gratuit. Toate camerele au balcon cu vedere la 
stradă. Se oferă prosoape la check in (care nu se schimbă pe durata sejurului).

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Bine poziționat față de plajă și centru
•	 Internet Wi-Fi gratuit
•	 Raport calitate-preț excelent

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Camere spațioase cu design deosebit
•	 Internet Wi-Fi gratuit
•	 Acceptă animale de companie de talie mică

Studio Effie 
Paralia Katerini

hh standard 
de la 47 €

Studio Christina Palace 
Olympic Beach

hh superior 
de la 41 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare (cu pat, cu 2 adulţi), achită 60 € transport; copil 12-17,99 ani achită 50% 
din tarif la cazare (cu pat, cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €, reducere 5 € ultima banchetă în autocar.
Suplimente: cameră single -85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/loc dacă se achită în 
agenție sau 10 €/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers. 

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare (cu pat, cu 2 adulţi), achită 60 € transport; copil 12-17,99 ani achită 50% 
din tarif la cazare (cu pat, cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €, reducere 5 € ultima banchetă în autocar.
Suplimente: cameră single -95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/loc dacă se achită în 
agenție sau 10 €/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS 

-40% (*locuri 
limitate)

ULTRA FIRST 
MINUTE -35% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE 

-30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -15% 

(15.06.2020)

16,05 79 € 47 € 51 € 55 € 67 €
23.05, 26.09 95 € 57 € 62 € 67 € 81 €
30.05, 19.09 129 € 77 € 84 € 90 € 110 €
06.06 139 € 81 € 88 € 95 € 115 €
13.06, 12.09 155 € 93 € 101 € 109 € 132 €
20,06 169 € 101 € 110 € 118 € 144 €
27.06, 05.09 185 € 111 € 120 € 130 € 157 €
04.07 199 € 119 € 129 € 139 € 169 €
11.07, 29.08 220 € 132 € 143 € 154 € 187 €
18.07, 22.08 239 € 143 € 155 € 167 € 203 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08 255 € 153 € 166 € 179 € 217 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS -45% 

(*locuri limitate)

ULTRA FIRST 
MINUTE -40% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
16,05 75 € 41 € 45 € 53 € 60 €
23.05, 26.09 89 € 49 € 53 € 62 € 71 €
30,05 109 € 60 € 65 € 76 € 87 €
06.06, 19.09 139 € 76 € 83 € 97 € 111 €
13.06, 20.06 155 € 85 € 93 € 109 € 124 €
27.06, 12.09 179 € 98 € 107 € 125 € 143 €
4,07 185 € 102 € 111 € 130 € 148 €
11.07, 05.09 205 € 113 € 123 € 144 € 164 €
18.07, 22.08, 29.08 229 € 126 € 137 € 160 € 183 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08 265 € 146 € 159 € 186 € 212 €

HH
EXCLUSIV

HH
EXCLUSIV
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GRECIA 

Riviera Olimpului

Descriere: Studio Niovi este aşezat în zona liniştită a staţiunii, dar cu acess uşor către 
partea comercială, în imediata apropiere a mării. 
Localizare: Studio Niovi este localizat în staţiunea Nei Pori, la aproximativ 100m de 
plajă. 
Facilități studio: Unitatea de cazare dispune de recepție, cameră pentru bagaje, 
terasă, internet wireless şi parcare. 
Facilități camere: Studiourile sunt dotate cu chicinete utilate complet, televiziune 
prin satelit, balcon/ terasă, aer condiţionat (opţional şi contra cost). Se pun la 
dispoziţie prosoape şi consumabile.

Descriere: Având o locaţie privilegiată lângă mare, hotelul pune accent pe serviciile de 
calitate superioară, acordând o atenție deosebită confortului. 
Localizare: Hotelul Ioni este localizat central în Paralia, în prima linie faţă de plajă, 
lângă biserica Agia Fotini. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lobby, salon cochet pentru mic dejun, 
lift, internet wireless, cafébar, o frumoasă gradină pentru relaxare, facilităţi pentru 
persoane cu dizabilităţ şi parcare (locuri limitate). 
Facilități camere: Camere au internet, TV satelit, aer condiţionat, seif, baie cu duş, 
uscător de păr, răcitor şi balcon. Camerele au vedere spre gradină sau spre mare.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Curat şi liniştit
•	 Camere aerisite şi spaţioase
•	 Raport corect calitate/preţ

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

•	 Localizat în centrul staţiunii, lângă plajă
•	 Curăţenie ireprosabilă
•	 Balcoane spaţioase

Studio Niovi 
Nei Pori

hh standard 
de la 65 €

Hotel Ioni 
Paralia Katerini

hh standard 
de la 145 €

Reduceri: copil 0-5.99 ani gratuit, achita 60 € transport (in dubla cu 2 adulti), copil 6-11,99, achita 75% din tariful de adult la 
cazare, 60 € transport (in dubla cu 2 adulti),  loc în triplă reducere 10 €; reducere 5 € ultima banchetă în autocar. 
Suplimente: cameră single: 95 €; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar, 
mic dejun: 6 €/zi/pers, cina: 10 €/pers/zi, demipensiune: 15 €/zi/pers.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii).
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc 
dacă se achită în agenție sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; cina 10 €/pers/zi, pensiune completa 20 €/pers/zi. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, pentru sejur de 14 nopți se achită 
un supliment de 20 €/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și 
cheltuieli personale. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 50% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -45% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -35% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -25% 

(15.06.2020)
23,05 129 € 65 € 71 € 84 € 97 €
30.05, 19.09 145 € 73 € 80 € 94 € 109 €
06.06 179 € 90 € 98 € 116 € 134 €
13.06, 12.09 199 € 100 € 109 € 129 € 149 €
20.06, 27.06, 05.09 219 € 110 € 120 € 142 € 164 €
04.07, 22.08, 29.08 235 € 118 € 129 € 153 € 176 €
11.07 249 € 125 € 137 € 162 € 187 €
18.07, 15.08 265 € 133 € 146 € 172 € 199 €
25.07,01.08,08.08 299 € 150 € 164 € 194 € 224 €

Date check-in STANDARD Loc 
in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

16.05, 23.05 164 € 148 €

30.05, 19.09 182 € 164 €

06.06, 13.06, 20.06, 29.08, 05.09, 12.09 209 € 188 €

27,06 221 € 201 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 241 € 217 €

26,09 161 € 145 €

HH
EXCLUSIV

CEL MAI BUN PREȚ
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GRECIA 

Pelion

Descriere: Zefiros este un hotel de familie ce imbina atmosfera linistita și confortul. 
Hotelul este ideal pentru o vacanță reușită. 
Localizare: Hotelul este situat la 50 m de mare, în localitatea Agios Ioannis. Plaja din 
Agios Ioannis este cu nisip și se află în estul Pelionului, langa satul Kissos, ce oferă un 
peisaj incantator. Plaja Papa Nero se află la aproximativ 250 de metri. 
Facilități hotel: Restaurant, snack-bar, internet wireless, lobby, recepție.
Facilități camere: Camerele hotelului Zefiros sunt decorate cu mobilier alb şi culori 
vii, fiind sunt utilate cu frigider, televizor, baie cu duș/cada, aer conditionat, telefon, 
balcon mobilat, uscator de par.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

•	 Locatie la malul mării
•	 Hotel de familie
•	 Aer conditionat inclus

Hotel Zefiros 
Agios Ioannis

hh standard 
de la 168 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii).
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc 
dacă se achită în agenție sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 110 €/pers (include transfer Volos-Pelion-Volos), taxa de staţiune/
turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

06.06, 05.09, 12.09 168 €

13.06, 20.06, 27.06 187 €

4.07, 11.07, 18.07, 25.07 216 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08 237 €

Descriere: Eleana oferă camere cu un ambient modern, o frumoasă gardina şi o 
terasă de unde se pot admira împrejurimile. 
Localizare: Hotel Eleana este localizat în Agios Ioannis, la doar 70 m de mare și de 
plajă, în apropiere de centrul staţiunii. 
Facilităţi hotel: Hotelul dispune de recepție, lobby, terasă, Internet WI-FI, aer 
condiţionat, zonă de mic dejun, parcare. 
Facilităţi camere: Camerele sunt spaţioase, prevăzute cu baie cu cabină de duş, 
televizor, aer condiţionat, internet wireless, telefon. Toate camerele dispun de 
balcoane cu vedere către mare sau către grădină.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

•	 Personal amabil
•	 Locaţie excelentă
•	 Grădină de citrice

Hotel Eleana 
Agios Ioannis

hh superior 
de la 141 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc 
dacă se achită în agenție sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 110 €/pers (include transfer Volos-Pelion-Volos), taxa de staţiune/
turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 10% 
(10.03.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 12.09, 19.09 157 € 141 €

13.06, 20.06, 27.06, 05.09 178 € 158 €

4,07 183 € 164 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 216 € 194 €

29,08 194 € 174 €
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GRECIA 

Halkidiki

Descriere: Construit în 2010, Studio Klio îmbină designul modern cu serviciile de 
calitate, toate acestea fiind ingredientele unui sejur reuşit. 
Localizare: Situat în centrul staţiunii Sarti, la 100m de plaja cu umbrele și șezlonguri 
gratuite (consumație la bar fiind obligatorie) şi la 50m de centrul staţiunii, unde se 
găsesc tavernele şi barurile din zonă. 
Facilități studio: Klio pune la dispoziţia turiştilor curte exterioră şi o sală de aşteptare. 
Facilități camere: Camerele studioului au chicinetă utilată,frigider, televizor LCD, 
prosoape, grup sanitar cu duş, balcon, plase de ţânţari, aer conditionat inclus şi 
internet wireless gratuit. Curaţenia, prosoapele și lenjeria se asigură doar la check-in.

Descriere: Studio Voula este un studio economic situat într-o stațiune cochetă, 
intr-o zona linistita, fiind aftfel recomandat familiilor cu copii..
Localizare: Situat lângă biserica din centrul vechi al staţiunii Sarti, la 150m de plaja 
amenajată cu umbrele și șezlonguri gratuite (consumație la bar fiind obligatorie). 
Facilități studio: Voula pune la dispoziție mai multe studiori cu intrări separate. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă utilată şi hotă, grup sanitar 
cu duș şi boiler, balcon/terasă, aer conditionat (5 euro/zi/cameră), internet wireless 
gratuit, frigider, televizor LCD și plase de țânțari. Curățenia și lenjeria se asigură doar 
la check în. Nu se pun la dispoziția turiștilor prosoape şi consumabile.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Camere spațioase și mobilate modern
•	 Aer conditionat inclus
•	 Localizat aproape de zonele de interes

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Camere spaţioase
•	 Raport bun calitate-preț
•	 Atmosferă tradiţională

Studio Klio 
Sarti

hh superior 
de la 63 €

Studio Voula 
Sarti

hh economic 
de la 49 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuitcu pat, achită 65 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% din 
tariful la cazare, cu pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €, reducere 5 € ultima banchetă în autocar. 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers. 

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 65 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% din 
tariful la cazare, cu pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 € din, reducere 5 € ultima banchetă în autocar. 
Suplimente: cameră single - 75 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale

HH
EXCLUSIV

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 45% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -40% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -35% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
16,05 89 € 49 € 53 € 58 € 71 €
23.05, 26.09 125 € 69 € 75 € 81 € 94 €
30,05 139 € 76 € 83 € 90 € 104 €
06.06 179 € 98 € 107 € 116 € 134 €
13.06, 20.06, 12.09 199 € 109 € 119 € 129 € 149 €
27.06, 05.09 250 € 138 € 150 € 163 € 188 €
04.07 269 € 148 € 161 € 175 € 202 €
11.07, 18.07, 29.08 280 € 154 € 168 € 182 € 210 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 
22.08 299 € 164 € 179 € 194 € 224 €

19,09 135 € 74 € 81 € 88 € 101 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 45% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -40% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
16,05 115 € 63 € 69 € 81 € 92 €
23,05 130 € 72 € 78 € 91 € 104 €
30,05 150 € 83 € 90 € 105 € 120 €
06.06 179 € 98 € 107 € 125 € 143 €
13,06 205 € 113 € 123 € 144 € 164 €
20.06, 12.09 225 € 124 € 135 € 158 € 180 €
27,06 239 € 131 € 143 € 167 € 191 €
04.07 265 € 146 € 159 € 186 € 212 €
11.07, 05.09 289 € 159 € 173 € 202 € 231 €
18.07, 29.08 309 € 170 € 185 € 216 € 247 €
25.07, 15.08, 22.08 329 € 181 € 197 € 230 € 263 €
01.08, 08.08 339 € 186 € 203 € 237 € 271 €
19,09 165 € 91 € 99 € 116 € 132 €
26,09 149 € 82 € 89 € 104 € 119 €

CEL MAI BUN PREȚ
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GRECIA 

Halkidiki

Descriere: Studio Filipos este alegerea perfectă pentru un concediu relaxant, potrivit 
cuplurilor și familiilor cu copii cat și celor aflati în cautare de liniste.
Localizare: Filipos este situat în Sarti, la 80m de centru staţiunii, și 100m de plajă. 
Facilități vila: Studio Filipos pune la dispoziţia turiştilor o mică curte, cu facilităţi 
pentru grătar. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu baie cu duș, televizor, plase de țânțari, 
chicinetă utilată, frigider şi aer condiţionat şi internet wireless (contra cost). Studioul 
oferă prosoape care insa nu se schimba pe perioada sejurului. De asemenea, nu se 
asigura curățenia.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Aer condiționat inclus
•	 Servicii bune calitate-preţ
•	 Prosoape incluse

Studio Filipos 
Sarti

hh standard 
de la 45 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 65 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% 
din tariful la cazare, cu pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în tripla: reducere 20 €, reducere 5 €ultima banchetă în autocar. 
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.  

HH
EXCLUSIV

Descriere: Eleni este un studio standard, potrivit pentru cei care doresc să aibă parte 
de un concediu relaxant şi liniştit cu un buget redus. 
Localizare: Situat în centrul staţiunii Kalithea, la 250m de plaja amenajată cu 
sezlonguri şi umbrele (de la 7euro/zi/set). 
Facilități studio: Studioul Eleni are tavernă proprie la parterul unității și servește 
mâncare cu specific grecesc și internațional, foarte apreciată de turiști. 
Facilități camere: Camerele au chicinetă, grup sanitar cu duş şi boiler, balcon, aer 
conditionat inclus, internet wireless gratuit, televizor LCD și frigider. La jumătatea 
sejurului se asigură curăţenia în camere.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Aflat în centrul stațiunii
•	 Aer condiționat inclus
•	 Tavernă proprie cu preparate mediteraneene

Studio Eleni 
Kalithea

hh standard 
de la 47 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 65 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% din 
tariful la cazare, cu pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă: reducere 20 €, reducere 5 € pe ultima banchetă în autocar. 
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.  

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 45% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -40% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -35% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -25% 

(15.06.2020)
16,05 85 € 47 € 51 € 55 € 64 €
23,05 99 € 54 € 59 € 64 € 74 €
30.05, 26.09 139 € 76 € 83 € 90 € 104 €
06.06, 19.09 155 € 85 € 93 € 101 € 116 €
13.06, 12.09 169 € 93 € 101 € 110 € 127 €
20,06 185 € 102 € 111 € 120 € 139 €
27.06, 05.09 209 € 115 € 125 € 136 € 157 €
04.07, 29.08 235 € 129 € 141 € 153 € 176 €
11.07, 18.07, 15.08, 22.08 265 € 146 € 159 € 172 € 199 €
25.07, 01.08, 08.08 275 € 151 € 165 € 179 € 206 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 50% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -45% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -40% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -30% 

(15.06.2020)
16,05 89 € 45 € 49 € 53 € 62 €
23.05, 26.09 129 € 65 € 71 € 77 € 90 €
30.05, 19.09 139 € 70 € 76 € 83 € 97 €
06.06 175 € 88 € 96 € 105 € 123 €
13.06, 12.09 205 € 103 € 113 € 123 € 144 €
20,06 219 € 110 € 120 € 131 € 153 €
27.06, 04.07, 05.09 269 € 135 € 148 € 161 € 188 €
11.07, 29.08 280 € 140 € 154 € 168 € 196 €
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 
15.08, 22.08 329 € 165 € 181 € 197 € 230 €
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GRECIA 

Halkidiki

Descriere: Dimitris este un studio standard, potrivit atât pentru cupluri, cât și pentru 
familii cu copii și chiar și pentru grupuri de prieteni. 
Localizare: Studio Dimitris este localizat în centrul stațiunii Kalithea, la 200m de plaja 
amenajata cu sezlonguri şi umbrele (de la 7euro/zi/set). 
Facilități studio: Studio Dimitris pune la dispoziția oaspeților săi cameră pentru 
bagaje, toaletă comună la parter. 
Facilități camere: Camerele studioului sunt dotate cu chicinetă utilată, grup sanitar 
cu duș, balcon, televizor LCD, frigider, aer conditionat inclus și internet wireless 
gratuit. Fiecare baie este dotată cu boiler. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Aflat în centrul statiunii
•	 Camere spatioase și bine ingrijite
•	 Aer conditionat inclus

Studio Dimitris 
Kalithea

hh standard 
de la 59 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 65 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% 
din tariful la cazare, cu pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €, reducere 5 € ultima banchetă în autocar. 
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS -40% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -35% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
16.05, 26.09 99 € 59 € 64 € 69 € 79 €
23.05, 19.09 120 € 72 € 78 € 84 € 96 €
30,05 149 € 89 € 97 € 104 € 119 €
06.06 169 € 101 € 110 € 118 € 135 €
13.06, 12.09 185 € 111 € 120 € 130 € 148 €
20,06 205 € 123 € 133 € 144 € 164 €
27,06 219 € 131 € 142 € 153 € 175 €
04.07 230 € 138 € 150 € 161 € 184 €
11.07, 29.08, 05.09 255 € 153 € 166 € 179 € 204 €
18.07, 15.08, 22.08 275 € 165 € 179 € 193 € 220 €
25.07, 01.08, 08.08 289 € 173 € 188 € 202 € 231 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 40% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -35% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -25% 

(15.06.2020)
16.05, 26.09 119 € 71 € 77 € 83 € 89 €
23.05, 19.09 129 € 77 € 84 € 90 € 97 €
30,05 155 € 93 € 101 € 109 € 116 €
06.06, 12.09 179 € 107 € 116 € 125 € 134 €
13,06 209 € 125 € 136 € 146 € 157 €
20,06 235 € 141 € 153 € 165 € 176 €
27.06, 05.09 259 € 155 € 168 € 181 € 194 €
04.07 275 € 165 € 179 € 193 € 206 €
11.07, 29.08 285 € 171 € 185 € 200 € 214 €
18.07, 22.08 305 € 183 € 198 € 214 € 229 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08 335 € 201 € 218 € 235 € 251 €

HH
EXCLUSIV

Descriere: Meli este administrată de o familie prietenoasă cu turiștii și implicată în 
ceea ce privește confortul acestora. 
Localizare: Studio Meli este situat în Kalithea, la 300m de plajă, amenajată cu 
sezlonguri şi umbrele (de la 7euro/zi/set) și la 250m de centrul stațiunii. 
Facilități studio: Studioul dispune de recepție, lobby, piscină exterioară cu șezlonguri 
şi umbrele, piscină și loc de joacă, gradină şi bucătărie exterioară cu grătar. 
Facilități camere: Chicinetă utilată, frigider, grup sanitar cu duș, uscător de păr, 
televizor, balcon, aer conditionat și internet wireless gratuit. Studioul face curățenie 
zilnic și pune la dispoziție prosoape şi lenjerie, care se schimbă la jumătatea sejurului.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Studio superior
•	 Piscină exterioară cu zonă de relaxare
•	 Aer condiționat și internet Wi-Fi gratuit

Studio Meli 
Kalithea

hh superior 
de la 71 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara pat, achită 75 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 0-17,99 ani achită 75% 
din tariful la cazare, cu pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 10 €; reducere 5 € ultima banchetă în autocar. 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale

HH
EXCLUSIV
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GRECIA 

Insula Thassos

Descriere: Este un hotel cochet cu 15 camere, decorat tradiţional în alb şi albastru. 
Personalul este foarte atent la nevoile clienţilor. 
Localizare: Hotelul se află într-o zonă liniştită din Limenas, la 10 minute de mers pe 
jos de centrul orașului și de plajă. 
Facilități hotel: Recepție, lobby, sală pentru micul dejun, cameră de bagaje, toaletă 
comună la parter, parcare privata gratuită (în limita disponibilităţi). 
Facilități camere: Baie cu duş, uscător de păr, balcon, minibar, televizor LCD, plase 
de ţânţari, aer condiționat și internet wireless gratuit, prosoape şi articole de toaletă. 
Curățenia în camere se face zilnic. Prosoapele şi lenjeria se schimbă o dată la 3 zile.

Descriere: Periklis, ai cărui proprietari sunt deosebit de atenţi cu turiştii, oferindu-le 
un mediu cât mai familial posibil, este foarte apreciat privind raportul calitate-preț. 
Localizare: Studioul Periklis este situat în Limenas – capitala insulei Thassos, la 
aproximativ 600m de plaja amenajată şi la 200m de centrul staţiunii. 
Facilități studio: Grădină frumos amenajată cu mese și scaune, facilităţi pentru 
grătar, grup sanitar comun pentru schimbul de serie, la etajul 1. 
Facilități camere: Chicinetă utilată, frigider, televizor LCD, prosoape, grup sanitar cu 
duș, uscător de păr, balcon, aer condiționat contra cost (5 €/zi/cameră), seif (3 €/zi/
cameră) şi internet wireless gratuit. 

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

•	 Aer condiționat inclus
•	 Excelenţă în curăţenie
•	 Camere spaţioase

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Poziţionat într-o zonă liniştită;
•	 Seif în cameră;
•	 Gradină mare și loc de grătar.

Hotel Danae 
Limenas

hh superior 
de la 105 €

Studio Periklis 
Limenas

hh standard 
de la 65 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fără pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi); copil 6-11,99 ani achită 75%, cu pat 
(în cameră cu 2 adulţi); loc în triplă: reducere 5 €; reducere 5 € pe ultima banchetă în autocar (la momentul rezervării). 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, cina 10 €/pers/zi.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fără pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), al doilea copil 0-5,99 ani achită 
50%, cu pat, copil 6-11,99 ani achită 75%, cu pat (în cameră cu 2 adulţi), loc în triplă: reducere 5 €/pers, reducere 5 
€/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, mic dejun: 6 €/zi/pers, cina: 10 €/pers/zi, demipensiune: 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15 €/pers./
dus-intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de stațiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (optional), alte taxe și cheltuieli personale.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15 €/pers./
dus-intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de stațiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (optional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 40% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -35% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -25% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
28.05, 17.09 199 € 119 € 129 € 149 € 159 €
04.06 209 € 125 € 136 € 157 € 167 €
11.06 239 € 143 € 155 € 179 € 191 €
18.06 265 € 159 € 172 € 199 € 212 €
25.06 289 € 173 € 188 € 217 € 231 €
02.07 319 € 191 € 207 € 239 € 255 €
09.07 339 € 203 € 220 € 254 € 271 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08 369 € 221 € 240 € 277 € 295 €
13.08 355 € 213 € 231 € 266 € 284 €
20.08 329 € 197 € 214 € 247 € 263 €
27.08 299 € 179 € 194 € 224 € 239 €
03.09 280 € 168 € 182 € 210 € 224 €
10.09 249 € 149 € 162 € 187 € 199 €
24.09 175 € 105 € 114 € 131 € 140 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 40% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -35% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
21.05, 01.10 109 € 65 € 71 € 76 € 87 €
28.05 125 € 75 € 81 € 88 € 100 €
04.06 139 € 83 € 90 € 97 € 111 €
11.06, 24.09 159 € 95 € 103 € 111 € 127 €
18.06 185 € 111 € 120 € 130 € 148 €
25.06, 02.07 205 € 123 € 133 € 144 € 164 €
09.07 229 € 137 € 149 € 160 € 183 €
16.07, 27.08, 03.09, 
10.09 245 € 147 € 159 € 172 € 196 €

23.07, 13.08, 20.08 259 € 155 € 168 € 181 € 207 €
30.07, 06.08 270 € 162 € 176 € 189 € 216 €
17.09 180 € 108 € 117 € 126 € 144 €

HH
EXCLUSIV

HH
EXCLUSIV

CEL MAI BUN PREȚ
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GRECIA 

Insula Thassos

Descriere: Studioul este o afacere de familie și va va face sa va simtiti ca în propria 
casa. Mobilierul foarte bine intretinut a fost facut manual chiar de proprietar. 
Localizare: Situat în stațiunea Skala Potamia, la 400m de plaja și la 30m de statia de 
autobuz, aproape de zona cu magazine, taverne și cafenele. 
Facilități studio: Studioul detine sala de asteptare, grădină, gratar, parcare cu locuri 
limitate. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicineta complet utilata, grup sanitar 
cu duș, uscator de par, balcon sau terasa, televizor, minifrigider, prosoape, aer 
condiționat (aproximativ 5 €/zi/cam), internet wireless (gratuit).

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Zona	animata,	chiar	la	strada	principala
•	 Mobilier	realizat	chiar	de	catre	proprietar
•	 O	afacere	de	familie,	ce	te	va	face	sa	te	simti	“ca	acasa”

Studio Mesimvria 
Skala Potamia

hh superior 
de la 54 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fără pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 75%, 
(cu pat, în dublă cu 2 adulţi); loc în triplă: reducere 10 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (la 
momentul rezervării). 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, mic dejun: 6 €/zi/pers, cina: 10 €/pers/zi, demipensiune: 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15 €/pers./
dus-intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de stațiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (optional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 45% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -40% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -35% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -25% 

(15.06.2020)
21.05 99 € 54 € 59 € 64 € 74 €
28.05, 01.10 125 € 69 € 75 € 81 € 94 €
04.06 145 € 80 € 87 € 94 € 109 €
11.06, 24.09 165 € 91 € 99 € 107 € 124 €
18.06 179 € 98 € 107 € 116 € 134 €
25.06, 17.09 199 € 109 € 119 € 129 € 149 €
02.07 220 € 121 € 132 € 143 € 165 €
09.07, 10.09 239 € 131 € 143 € 155 € 179 €
16.07, 20.08, 27.08, 03.09 255 € 140 € 153 € 166 € 191 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08 299 € 164 € 179 € 194 € 224 €

HH
EXCLUSIV

Descriere: Un studio cu traditie pe piata turistica romaneasca, verificat de oaspetii 
care aleg sa ii treaca pragul an de an.
Localizare: Localizat în Skala Potamia, la doar 1 minut distanta de mare. 
Facilități studio: Studioul dispune de grădină, gratar, parcare cu locuri limitate. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicineta complet utilata, televizor, 
minifrigider, balcon, aer condiționat (5 €/zi/ camera – se achita la fata locului), 
prosoape, grup sanitar cu duș, uscator de par, seif (1 €/ zi/camera – se achita la fata 
locului), internet wireless (gratuit). Se asigura curatenie o data pe sejur, precum și 
schimbarea lenjeriei și a prosoapelor.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Situat	la	50	de	metri	distanta	de	mare
•	 Recomandat	familiilor
•	 Top	vanzari	2017

Studio Nefeli 
Skala Potamia

hh superior 
de la 60 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fără pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), al doilea copil 0-5,99 ani achită 
50%, cu pat, copil 6-11,99 ani achită 75%, cu pat (în cameră cu 2 adulţi), loc în triplă: reducere 5 €/pers, reducere 5 €/
pers pe ultima banchetă în autocar (la momentul rezervării). 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, mic dejun: 6 €/zi/pers, cina: 10 €/pers/zi, demipensiune: 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15 €/pers./
dus-intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de stațiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (optional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 40% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -35% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -25% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
21.05, 01.10 100 € 60 € 65 € 75 € 80 €
28.05 129 € 77 € 84 € 97 € 103 €
04.06, 24.09 149 € 89 € 97 € 112 € 119 €
11.06 165 € 99 € 107 € 124 € 132 €
18.06, 17.09 189 € 113 € 123 € 142 € 151 €
25.06 210 € 126 € 137 € 158 € 168 €
02.07 219 € 131 € 142 € 164 € 175 €
09.07, 10.09 239 € 143 € 155 € 179 € 191 €
16.07, 27.08, 03.09 245 € 147 € 159 € 184 € 196 €
23.07 269 € 161 € 175 € 202 € 215 €
30.07, 06.08, 13.08, 20.08 285 € 171 € 185 € 214 € 228 €

HH
EXCLUSIV
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7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Foarte aproape de plajă
•	 Internet WiFi gratuit
•	 Recomandat familiilor cu copii

Studio Soti 
Golden Beach 

hh standard 
de la 48 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi); copil 12-17,99 ani achită 75% din 
tariful de cazare (cu pat, în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 10 €; reducere 5 € pe ultima banchetă în autocar. 
Suplimente: cameră single: 85 €; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc în agentie, 10 €/pers/loc dacă se achită la 
autocar, mic dejun: 6 €/zi/pers, cina: 10 €/pers/zi, demipensiune: 15 €/zi/pers.   

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.  
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, pentru sejur de 14 nopți se achită transport autocar 80 €/
pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15 €/pers., copil 0-5,99 ani gratuit (dus-intors + transfer port-cazare-
port), taxa de stațiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 40% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -35% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
21,05 80 € 48 € 52 € 56 € 64 €
28.05, 01.10 99 € 59 € 64 € 69 € 79 €
04.06, 24.09 125 € 75 € 81 € 88 € 100 €
11,06 145 € 87 € 94 € 102 € 116 €
18,06 169 € 101 € 110 € 118 € 135 €
25,06 195 € 117 € 127 € 137 € 156 €
02.07, 17.09 209 € 125 € 136 € 146 € 167 €
09.07 220 € 132 € 143 € 154 € 176 €
16.07, 10.09 245 € 147 € 159 € 172 € 196 €
23.07, 03.09 269 € 161 € 175 € 188 € 215 €
30.07, 06.08, 13.08, 
20.08, 27.08 285 € 171 € 185 € 200 € 228 €

Descriere: Studio Panorama este un studio superior, format din două corpuri. 
Localizare: Studioul Panorama este situat central în stațiunea Golden Beach, la 
aproximativ 70m de plaja certificată Blue Flag, ideală pentru familii cu copii, având 
intrare lină în mare (umbrele și șezlonguri contra-cost, de la 7euro/zi/set). 
Facilități studio: Studioul dispune de o bucătărie exterioară, terasă și masă mare. De 
asemenea, în curte există un grătar ce se poate folosi de către oaspeți. 
Facilități camere: Camerele au chicinetă utilată, frigider, televizor LCD, balcon/
terasă, uscător de păr, prosoape, grup sanitar cu duș, seif (3euro/zi/cameră), aer 
condiționat (5 €/zi/cameră), internet wireless gratuit, plase de țânțari și obloane. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Aproape de plajă
•	 Recenzii foarte bune
•	 Se află în top vânzări de 12 sezoane

Studio Panorama 
Golden Beach

hh superior 
de la 82 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fără pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 75%, (cu 
pat, în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă: reducere 10 €/pers, reducere 5 €/pers ultima banchetă în autocar 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc (în 
agenție), sau 10 €/pers/loc (la autocar), mic dejun: 6 €/zi/pers, cina: 10 €/pers/zi, demipensiune: 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15 €/pers./
dus-intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de stațiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (optional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 45% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -40% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -35% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -25% 

(15.06.2020)
21.05 149 € 82 € 89 € 97 € 112 €
28.05 165 € 91 € 99 € 107 € 124 €
04.06 199 € 109 € 119 € 129 € 149 €
11.06 229 € 126 € 137 € 149 € 172 €
18.06, 10.09 265 € 146 € 159 € 172 € 199 €
25.06 299 € 164 € 179 € 194 € 224 €
02.07, 03.09 315 € 173 € 189 € 205 € 236 €
09.07, 27.08 330 € 182 € 198 € 215 € 248 €
16.07 359 € 197 € 215 € 233 € 269 €
23.07, 30.07, 06.08, 
13.08, 20.08 350 € 193 € 210 € 228 € 263 €

17.09 245 € 135 € 147 € 159 € 184 €
24.09, 01.10 200 € 110 € 120 € 130 € 150 €

HH
EXCLUSIV

HH
EXCLUSIV

Descriere: Soti este un studio prietenos, fiind recomandat atat familiilor cu copii cat 
si cuplurilor.
Localizare: Situat central în stațiunea Golden Beach, la 50m de plaja amenajata cu 
sezlonguri si umbrelute (contra-cost, de la 7euro/zi/set), iar intrarea este lina in mare.
Facilitati hotel: O bucătărie exterioară echipată complet, terasă si parcare (in limita 
locurilor disponibile). De asemenea, este dotat cu o zona pentru prepararea gratarului
Facilitati camere: Chicinetă, frigider, televizor LCD, balcon, uscător de păr, 
prosoape, grup sanitar cu duș, aer condiționat contra cost (5 €/zi/cameră), internet 
wireless gratuit, obloane la balcoane. CEL MAI BUN PREȚ
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Insula Thassos

Descriere: Studio B. Home Deluxe pune la dispoziţia turiştilor servicii şi facilităţi 
superioare, fiind catalogat ca un studio de lux. 
Localizare: B Home este situat în frumoasa insulă Thassos, în staţiunea Limeneria, la 
numai 300m de plajă. În apropiere se găsesc taverne, cafenele și supermarket-uri. 
Facilități hotel: Piscina exterioară, având șezlonguri și umbrele incluse. Proprietarii 
pot asigura un decor special pentru aniversări, lună de miere. 
Facilități camere: Televizor LCD, aer condiționat (5 €/zi/cameră), internet wireless 
gratuit, balcon sau terasă, plase de ţânţari, baie cu duș sau cadă, uscător de păr, 
articole de toaletă, prosoape, chicinetă utilată. Se asigură curățenie zilnic.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Piscină exterioară
•	 Mobilier ultra modern și decor de bun gust
•	 Servicii și facilități superioare

Studio B. Home DeLuxe 
Limenaria

hh deluxe 
de la 83 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fără pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), al 2-lea copil 0-5,99 ani achită 
50%, cu pat, copil 6-11,99 ani achită 75%, cu pat (în cameră cu 2 adulţi), loc în triplă: reducere 5 €/pers, reducere 5 €/
pers pe ultima banchetă în autocar (la momentul rezervării). 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, 10 €/pers/
loc dacă se achită la autocar, mic dejun: 6 €/zi/pers, cina: 10 €/pers/zi, demipensiune: 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15 €/pers./
dus-intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de stațiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (optional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 45% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -40% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -35% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -25% 

(15.06.2020)
21.05 150 € 83 € 90 € 98 € 113 €
28.05 169 € 93 € 101 € 110 € 127 €
04.06, 01.10 189 € 104 € 113 € 123 € 142 €
11.06 210 € 116 € 126 € 137 € 158 €
18.06, 24.09 245 € 135 € 147 € 159 € 184 €
25.06, 17.09 270 € 149 € 162 € 176 € 203 €
02.07, 10.09 309 € 170 € 185 € 201 € 232 €
09.07, 27.08, 03.09 330 € 182 € 198 € 215 € 248 €
16.07, 23.07, 30.07, 
06.08, 13.08 365 € 201 € 219 € 237 € 274 €

20.08 350 € 193 € 210 € 228 € 263 €

HH
EXCLUSIV

Descriere: Exteriorul alb-albastru al clădirilor studioului vă integrează imediat în 
atmosfera Greciei, iar proprietarii amabili sunt gata sa va raspunda cerintelor.
Localizare: Meandros este situat în Potos, una dintre cele mai animate stațiuni de pe 
insulă, la 150m față de plajă (umbrele și șezlonguri gratuite cu consumație la bar). 
Facilități studio: Studio Meandros are o grădină cu grătar, loc pentru depozitarea 
bagajelor și toaletă pentru schimbul de serie. Studioul nu oferă parcare. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televizor LCD, aer condiționat (5 €/zi/ 
cameră), internet wireless, balcon, baie cu duș, uscător de păr, prosoape, chicinetă 
(unele camere au chicinetă pe hol şi se utilizează la comun pentru 2 camere). 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Camere spațioase
•	 Unitate de cazare ideală pentru grupuri de prieteni
•	 Gradină spaţioasă cu grătar, frumos amenajată

Studio Meandros 
Potos

hh standard 
de la 70 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi); al doilea copil 0-11,99 ani achită 
50%, cu pat (în dublă cu 2 adulţi); copil 12-17,99 ani achită 50%, cu pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă: reducere 20 
€/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (la momentul rezervării). 
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun: 6 €/zi/pers, cina: 10 €/pers/zi, demipensiune: 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15 €/pers./
dus-intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de stațiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (optional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY 
ROOMS - 50% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -45% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -35% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
21.05, 01.10 139 € 70 € 76 € 90 € 111 €
28.05, 24.09 165 € 83 € 91 € 107 € 132 €
04.06 179 € 90 € 98 € 116 € 143 €
11.06, 17.09 199 € 100 € 109 € 129 € 159 €
18.06 225 € 113 € 124 € 146 € 180 €
25.06, 10.09 249 € 125 € 137 € 162 € 199 €
02.07 255 € 128 € 140 € 166 € 204 €
09.07, 03.09 269 € 135 € 148 € 175 € 215 €
13.08, 20.08, 27.08 295 € 148 € 162 € 192 € 236 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08 309 € 155 € 170 € 201 € 247 €

HH
EXCLUSIV
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Alexandroupoli 

Descriere: Eleganța, confortul și personalul amabil, fac din acest hotel o destinație 
perfectă pentru cei care doresc o vacanță relaxantă.
Localizare: Hotelul este situat pe malul mării, în mijlocul unei păduri de pini, aproape 
de centrul orașului Alexandroupoli, în provincia  Macedonia de Est și Tracia. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, aer condiționat, seif, facilități pentru 
persoane cu dizabilități, room-service, piscină interioară, piscină exterioară, fitness/
spa, saună, baie turcească, cadă cu hidromasaj/jacuzzi și internet wireless.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu băi de marmură, aer condiționat, 
televizor, DVD, frigider, seif, minibar, uscător de par, internet wireless.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

•	 Plajă privată
•	 Decorațiuni de lux
•	 Piscină interioară

Hotel Grecotel Egnatia 
Alexandroupoli

hh superior 
de la 356 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii).
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc 
dacă se achită în agenție sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.  

Date check-in SUPERIOR SV                 
Loc in  dubla

21.05, 28.05, 04.06, 17.09, 24.09 356 €

11,06 369 €

18.06, 25.06, 02.07 385 €

09.07, 10.09 416 €

16.07, 23.07, 30.07, 27.08, 03.09 457 €

06.08, 13.08, 20.08 570 €

Descriere: Hotelul se remarca prin arhitectura modernă, un design interior deosebit, 
încadrându-se totuși perfect în mediul natural al regiunii. Hotelul oferă facilități și 
servicii excelente. 
Localizare: Situat în vestul statiunii Alexandroupoli, la 4km de centrul orașului.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, baruri, piscină, piscină pentru copii și 
loc de joacă, internet, centru de conferințe, spa luxos, centru de fitness, magazine și 
parcare.
Facilități camere: Camerele au aer conditionat, televizor, minibar (contra cost), 
telefon, seif (gratuit, în unele camere), internet wireless gratuit, baie, uscator de păr.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

•	 Facilități pentru copii
•	 Raport bun calitate-preț
•	 Design interior modern

Hotel Ramada Plaza Thraki 
Alexandroupoli

hh standard 
de la 342 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii).         
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc 
dacă se achită în agenție sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.  

Date check-in SUPERIOR GV                
Loc in  dubla

21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 24.09, 01.10 342 €

25.06, 02.07, 09.07, 16.07 , 27.08, 03.09, 10.09 382 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08 440 €

20,08 430 €

18.06, 17.09 359 €
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Descriere: Artemision Hotel, excelent pozitionat, cu acces facil atat la plaja, cat si 
spre zona comerciala, reprezinta alegerea ideala pentru o vacanta relaxanta.
Localizare: Hotel Artemision este situat in statiunea balneara Loutra Edipsos, in zona 
centrala, la 50m de mare, in apropiere de magazine si de restaurante.
Facilități hotel: Un lounge spatios ce include o zona de relaxare (cu canapele si 
scaune), receptie, sala de mic dejun si terasa mobilata, acces gratuit la internet WiFi.
Facilități camere: Camerele dispun de aer conditionat(contra cost), TV, internet,  
frigider, balcon, seif, baie cu dus, uscator de par. O parte dintre ele ofera vedere 
laterala spre mare.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

•	 Camere spatioase si frumos decorate;
•	 Situat central;
•	 Wi-Fi gratuit.

Hotel Artemision 
Loutra Edipsos

hh superior 
de la 63 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fără pat, achită 75 € transport (cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 75% din tariful 
la cazare, beneficiază de pat (cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 10 €, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar 
Suplimente: cameră single-85 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc dacă se 
achită în agenție sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; cina 10 €/pers/zi. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS -45% 

(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -40% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -35% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
26,05 115 € 63 € 69 € 75 € 92 €

02.06, 22.09, 29.09 135 € 74 € 81 € 88 € 108 €

09.06, 15.09 170 € 94 € 102 € 111 € 136 €

16,06 200 € 110 € 120 € 130 € 160 €

23.06, 08.09 210 € 116 € 126 € 137 € 168 €

30.06, 01.09 220 € 121 € 132 € 143 € 176 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08 250 € 138 € 150 € 163 € 200 €

Date check-in STANDARD  
Loc in  dubla

26,05 145 €
2,06 155 €
9,06 169 €
16,06 189 €
23,06 209 €
30.06, 07.07 220 €
14.07, 21.07, 01.09, 08.09 235 €
28.07, 25.08 265 €
04.08, 11.08, 18.08 279 €
15,09 219 €
22,09 199 €
29,09 179 €

Descriere: Hotel Iris este un hotel superior de tip boutique cu servicii de calitate, 
construit în 2010. 
Localizare: Situat central, în apropierea promenade, unde sunt tavernele, cafenelele, 
magazinele de suvenire și la aproximativ 100m de plaja publică. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lobby, lift, centru SPA care oferă 
hidromasaj, hammam și tratamente de masaj. De asemenea, Iris oferă oaspeţilor săi 
micul dejun, care se servește la Hotelul Artemision, situat la 100m distanță. 
Facilități camere: Minifrigider, baie cu duș, televizor LCD, aer condiționat, uscător de 
păr, internet, seif și telefon. Camerele au balcon cu vedere la oraș, mare sau la munte. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

•	 Aer condiționat inclus
•	 Centru SPA
•	 Internet Wi-Fi gratuit

Hotel Boutique Iris 
Loutra Edipsos

hh deluxe 
de la 145 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii).                                                             
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc 
dacă se achită în agenție sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

HH
EXCLUSIV

HH
EXCLUSIV
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Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS -40% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -35% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -15% 

(15.06.2020)
26.05, 29.09 105 € 63 € 68 € 74 € 89 €

02.06, 22.09 125 € 75 € 81 € 88 € 106 €

09.06, 15.09 155 € 93 € 101 € 109 € 132 €

16,06 169 € 101 € 110 € 118 € 144 €

23.06, 30.06 189 € 113 € 123 € 132 € 161 €

07.07, 14.07, 01.09, 08.09 215 € 129 € 140 € 151 € 183 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08 225 € 135 € 146 € 158 € 191 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS - 50% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -45% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -35% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -25% 

(15.06.2020)
26.05, 29.09 105 € 53 € 58 € 68 € 79 €

02.06, 22.09 129 € 65 € 71 € 84 € 97 €

09.06 155 € 78 € 85 € 101 € 116 €

16.06, 15.09 165 € 83 € 91 € 107 € 124 €

23.06, 30.06 190 € 95 € 105 € 124 € 143 €

07.07, 01.09, 08.09 215 € 108 € 118 € 140 € 161 €

14.07, 18.08, 25.08 229 € 115 € 126 € 149 € 172 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08 255 € 128 € 140 € 166 € 191 €

Descriere: Situat într-una dintre cele mai apreciate zone ale statiunii, Studio Asteria 
oferă o frumoasă vedere spre Golful Evoikos. 
Localizare: Situat în centrul orașului balnear Edipsos, foarte aproape de zona 
pietonală, la 50m de mare și la 100m de plaja publică. 
Facilități studio: Recepție, lift, gradină cu posibilitatea de a face grătar, loc pentru 
depozitarea bagajelor, sală de fitness și masaj (ambele contra cost) . 
Facilități camere: Chicinetă utilată, frigider, baie cu duş, televizor LCD, aer 
condiționat inclus, uscător de păr, internet wireless gratuit, telefon. Toate camerele 
au balcon cu vedere la munte, mare sau la gradină. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Aer condiționat inclus
•	 Internet Wi-Fi gratuit 
•	 Prosoape și articole de baie incluse

Studio Asteria 
Loutra Edipsos

hh superior 
de la 63 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fără pat, achită 75 € transport ( cu 2 adulţi), copil 6-11,99 ani achită 75% din tariful 
la cazare, cu pat (cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 5 €, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

HH
EXCLUSIV

Descriere: Micul hotel, prin camerele sale decorate cu mult bun gust și prin 
amabilitatea celor ce îl administrează, te va face să te simți ca într-o poveste.
Localizare: Situat la 300m de plaja publică (cu umbrele și șezlonguri gratuite, 
consumația la bar fiind obligatorie) și la 500m de centrul staţiunii Pefki. 
Facilități studio: Recepţie, piscină dotată cu șezlonguri şi umbreluţe, loc pentru a 
servi micul dejun, terasă, loc de joacă pentru copii și parcare publică. În incinta unității 
de cazare se află un magazin cu obiecte handmade făcute chiar de proprietară. 
Facilități camere: Chicinetă, frigider, televizor LCD, aer condiționat, internet, baie cu 
duș și boiler. Camerele au balcon/terasă cu vedere spre gradină și spre munte. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Aer condiționat inclus
•	 Internet Wi-Fi gratuit
•	 Loc de joacă pentru copii

Studio Maria Louisa 
Pefki

hh standard 
de la 53 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fără pat, achită 75 € transport (cu 2 adulţi); copil 6-11,99 ani achită 75% din tariful la 
cazare, cu pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 5 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar. 
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

HH
EXCLUSIV
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GRECIA 

Insula Evia

HH
EXCLUSIV

Descriere: Studioul este construit în apropierea mării, într-o locație liniștită, cu o 
grădină mare și frumoasă și constituie alegerea optimă pentru petrecerea concediilor. 
Localizare: Situat în Pefki, pe strada principală, la 150m de mare și 250m de plaja 
amenajată (cu umbrele și șezlonguri gratuite, consumația la bar fiind obligatorie). 
Facilități studio: Terasă mare cu mese şi scaune, grătar, restaurant (deschis 
ocazional), loc pentru depozitarea bagajelor şi toaletă pentru schimbul de serie. 
Facilități camere: Chicinetă utilată, minifrigider (fără congelator), televizor LCD, 
grup sanitar cu duș, aer conditionat inclus şi internet wireless gratuit. Camerele au 
balcon cu vedere la mare sau la stradă. Se pun la dispoziția clienților prosoape.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Aer condiționat inclus
•	 Internet Wi-Fi gratuit 
•	 Terasă mare cu grădină și grătar

Studio Konstantinos 
Pefki

hh standard 
de la 49 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fără pat, achită 75 € transport (cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 75% din tariful 
de adult la cazare, cu pat (cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 10 €, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar. 
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Descriere: Athineon Kostas pune la dispozitia oaspetilor sai camere mari și luminoase, 
acestia bucurandu-se de ospitalitatea tipic greceasca. 
Localizare: Situat în Pefki, pe strada principală, la 150m de mare și la 250m de plaja 
amenajată (umbrele și șezlonguri gratuite cu o consumația la bar). La 300m este 
centrul stațiunii, unde sunt restaurantele, tavernele şi magazinele de suvenire. 
Facilități studio: Unitatea pune la dispoziția turiștilor terasă, grătar, loc pentru 
depozitarea bagajelor, toaletă comună la etajul 1 și un mic loc de joacă pentru copii. 
Facilități camere: Chicinetă utilată, frigider, televizor, grup sanitar cu duş şi boiler, 
uscător de păr, aer condiționat inclus, internet wireless gratuit, balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

•	 Aer condiționat inclus
•	 Internet Wi-Fi gratuit 
•	 Grătar

Studio Athineon Kostas 
Pefki

hh standard 
de la 30 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 75 € transport (cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% din tariful 
la cazare, cu pat (cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar. 
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers (pentru plecarea din 19.05 se poate opta doar pentru pachet 
fara transport autocar), bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-intors + transfer port-cazare-port, (copil 
0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

HH
EXCLUSIV

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS - 45% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -40% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -25% 

(15.06.2020)
26.05, 29.09 89 € 49 € 53 € 62 € 67 €
02.06, 22.09 109 € 60 € 65 € 76 € 82 €
09.06 125 € 69 € 75 € 88 € 94 €
16,06 139 € 76 € 83 € 97 € 104 €
23.06, 30.06, 08.09 155 € 85 € 93 € 109 € 116 €
07.07, 01.09 179 € 98 € 107 € 125 € 134 €
14.07, 21.07, 18.08, 25.08 199 € 109 € 119 € 139 € 149 €
28.07, 04.08, 11.08 215 € 118 € 129 € 151 € 161 €
15,09 129 € 71 € 77 € 90 € 97 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS - 50% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -45% 
(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE -35% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
19.05* 59 € 30 € 32 € 38 € 47 €
26,05 69 € 35 € 38 € 45 € 55 €
02.06, 29.09 85 € 43 € 47 € 55 € 68 €
09.06, 22.09 99 € 50 € 54 € 64 € 79 €
16,06 119 € 60 € 65 € 77 € 95 €
23.06, 15.09 139 € 70 € 76 € 90 € 111 €
30.06, 08.09 165 € 83 € 91 € 107 € 132 €
07.07, 01.09 169 € 85 € 93 € 110 € 135 €
14.07, 25.08 179 € 90 € 98 € 116 € 143 €
21.07, 18.08 200 € 100 € 110 € 130 € 160 €
28.07, 04.08, 11.08 209 € 105 € 115 € 136 € 167 €

CEL MAI BUN PREȚ
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GRECIA 

Tolo

Descriere: Situat chiar pe plaja, hotelul asigură o atmosferă relaxantă, calda si 
primitoare, camere curate şi confortabile, majoritatea cu vedere la mare.
Localizare: Hotelul Aris este localizat în centrul orașului, in imediata apropiere a plajei, 
foarte aproape de zona aglomerata a statiunii.
Facilitati hotel: Hotel Aris oferta camere luminoaste, receptie, restaurant, bar, lift, 
parcare, Internet Wi/Fi (gratuit in zonele publice) plaja amenajata cu sezlonguri si 
umbrelute.
Facilitati camere: Camerele sunt prevăzute cu baie cu duş, balcon, racitor, TV, A/C, 
uscător de păr, seif, telefon. Toate camerele au balcon, majoritatea cu vedere la mare.

Descriere: Hotelul beneficiaza de o asezare privilegiata langa plaja, este renovat si 
asigură servicii de calitate intr-o atmosferă relaxanta. 
Localizare: Hotelul este localizat în Drepano, Nafplio, o micuta localitate in apropiere 
de Tolo, intr-o frumoasa plantatie de citrice, langa mare.
Facilitati hotel: Receptie, lobby, piscina, loc de joaca pentru copii, piscina pentru 
copii, restaurant, bar,lift, parcare, gradina, Internet Wi-Fi (gratuit in zonele publice), 
plaja cu nisip amenajata, cu sezlonguri si umbrelute.
Facilitati camere: Balcon, mini-bar, TV ecran plat, A/C, uscător de păr, Wi-Fi, 
telefon. Toate camerele au balcon, parte dintre ele cu vedere la mare.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

•	 Situat pe plaja
•	 Hotel renovat
•	 Plaja amenajata cu sezlonguri si umbrelute

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE LIGHT

•	 Situat pe plaja
•	 Facilitati copii
•	 Renovat, servicii excelente

Hotel Aris 
Tolo

hh superior 
de la 167 €

Hotel The Grove Seaside 
Drepano, Nafplio

hh standard 
de la 239 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită transport (în dublă cu 2 adulţi); copil 6 - 11,99 ani achită 75% din tariful la 
cazare, (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 5 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplică 
doar dacă locurile sunt solicitate în mod expres la momentul rezervării). 
Suplimente: cameră single: 95 €; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar. 

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită transport (în dublă cu 2 adulţi); copil 6 - 11,99 ani achită 75% din tariful la 
cazare, (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 10 €, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplică 
doar dacă locurile sunt solicitate în mod expres la momentul rezervării). 
Suplimente: cameră single: 95 €; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului 
Tariful nu include: transport cu 1 noapte intermediara la retur - cazare Katerini - hotel 3*, cu mic dejun, transport 
autocar din București 100 €/pers, din Brașov 115 €/pers,, pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 40 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului 
Tariful nu include: transport cu 1 noapte intermediara la retur - cazare Katerini - hotel 3*, cu mic dejun, transport 
autocar din București 100 €/pers, din Brașov 115 €/pers,, pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 40 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD    
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS   -40% 

(*LOCURI 
LIMITATE)

ULTRA FIRST 
MINUTE   -35% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE   -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE   -20% 
(15.06.2020)

01.06 279 € 167 € 181 € 195 € 223 €

08.06, 14.09, 21.09, 
28.09 299 € 179 € 194 € 209 € 239 €

15.06, 06.09 310 € 186 € 202 € 217 € 248 €

22,06 335 € 201 € 218 € 235 € 268 €

29.06, 24.08, 31.08 345 € 207 € 224 € 242 € 276 €

06.07, 13.07, 10.08, 17.08 350 € 210 € 228 € 245 € 280 €

20.07, 27.07, 03.08 369 € 221 € 240 € 258 € 295 €

Date check-in STANDARD    
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS   -40% 

(*LOCURI 
LIMITATE)

ULTRA FIRST 
MINUTE   -35% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE   -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE   -20% 
(15.06.2020)

28,09 399 € 239 € 259 € 279 € 319 €

08.06, 31.08, 07.09, 
14.09, 21.09 429 € 257 € 279 € 300 € 343 €

15.06, 22.06 435 € 261 € 283 € 305 € 348 €

29.06, 06.07, 13.07, 
20.07, 27.07. 03.08, 
10.08, 17.08, 24.08

455 € 273 € 296 € 319 € 364 €

HH
EXCLUSIV

HH
EXCLUSIV

CEL MAI BUN PREȚ
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GRECIA 

Tolo

Descriere: Complexul pune la dispozitia clientilor sai facilitati menite sa creeze o 
atmosfera prietenoasa pentru o vacanta perfecta. 
Localizare: Studioul este localizat in Golful Argolic, în zona centrala a statiunii Tolo, la 
cca 200 m de strada pirncipala si tot la 200 m distanta de plaja.
Facilitati hotel: Complexul ofera receptie, piscina cu sezlonguri si umbrele, 
gradina, serviciu de spalatorie, restaurant, bar, parcare, Wi-Fi, serviciu de inchiriere 
motociclete si autoturisme.
Facilitati camere: Camerele sunt prevăzute cu chicinete utilate, TV, A/C, Wi-Fi. 
Toate camerele dispun de balcon, parte dintre ele cu vedere mare.

Descriere: Studioul, asezat convenabil aproape de plaja, dar si de zona comerciala, 
ofera spatii de cazare spatioase si confortabile, decorate cu gust, in stil traditional. 
Localizare: Situat pe o straduta linistita in zona centrala a statiunii Tolo, in apropiere 
de taverne si magazine. Pana la plaja principala este o distanta de cca 300m.
Facilitati hotel: Studio Polydor dispune de studiouri si apartamente luminoase, 
receptie, posibilitati de parcare, seif la receptie, gradina, Internet Wi/Fi ( gratuit in 
zonele publice).
Facilitati camere: Apartamentele sunt prevăzute cu chicinete utilate, frigider,TV, 
A/C, baie cu dus. Toate au balcoane spatioase, parte dintre ele cu vedere catre mare.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF CATERING

•	 Localizat central
•	 Piscina proprie
•	 Restaurant propriu

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF CATERING

•	 Localizat central
•	 Aproape de plaja
•	 Gradina proprie

Studio Kleoni Club 
Tolo

hh standard 
de la 69 €

Studio Polydor 
Tolo

hh standard 
de la 65 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită transport (în dublă cu 2 adulţi); copil 6 - 11,99 ani achită 75% din tariful de 
adult la cazare, (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 5 €, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se 
aplică doar dacă locurile sunt solicitate în mod expres la momentul rezervării). 
Suplimente: cameră single: 95 €; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar. 

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, cu pat, achită transport (în dublă cu 2 adulţi); copil 6-17,99 ani achită 50% din tariful 
de adult la cazare, beneficiază de pat în cameră (loc în cameră dublă însoţit de 2 adulţi), al doilea copil 6-17,99 ani achită 
tariful întreg de adult (loc în cameră dublă). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului 
Tariful nu include: transport cu 1 noapte intermediara la retur - cazare Katerini - hotel 3*, cu mic dejun, transport 
autocar din București 100 €/pers, din Brașov 115 €/pers,, pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 40 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului 
Tariful nu include: transport cu 1 noapte intermediara la retur - cazare Katerini - hotel 3*, cu mic dejun, transport 
autocar din București 100 €/pers, din Brașov 115 €/pers,, pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 40 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD    
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS   
-40% (*LOCURI 

LIMITATE)

ULTRA FIRST 
MINUTE   -35% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE   -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE   -20% 
(15.06.2020)

28.09 125 € 69 € 75 € 88 € 94 €
01.06 145 € 80 € 87 € 102 € 116 €
08.06, 21.09 165 € 91 € 99 € 116 € 132 €
15,06 179 € 98 € 107 € 125 € 143 €
22.06, 14.09 199 € 109 € 119 € 139 € 159 €
29,06 220 € 121 € 132 € 154 € 176 €
06.07, 07.09 239 € 131 € 143 € 167 € 191 €
13.07, 20.07, 24.08, 31.08 255 € 140 € 153 € 179 € 204 €
27.07, 03.08, 10.08, 
17.08 299 € 164 € 179 € 209 € 239 €

Date check-in STANDARD    
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS   
-40% (*LOCURI 

LIMITATE)

ULTRA FIRST 
MINUTE   -35% 

(31.01.2020)

FIRST 
MINUTE   -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE   -20% 
(15.06.2020)

28.09 109 € 65 € 71 € 76 € 82 €
01.06 125 € 75 € 81 € 88 € 100 €
08.06 139 € 83 € 90 € 97 € 111 €
15.06, 21.09 159 € 95 € 103 € 111 € 127 €
14.09 180 € 108 € 117 € 126 € 144 €
22,06 185 € 111 € 120 € 130 € 148 €
29.06, 06.07 205 € 123 € 133 € 144 € 164 €
13.07 229 € 137 € 149 € 160 € 183 €
20.07, 31.08, 07.09 245 € 147 € 159 € 172 € 196 €
27.07, 17.08, 24.08 259 € 155 € 168 € 181 € 207 €
03.08, 10.08 270 € 162 € 176 € 189 € 216 €

HH
EXCLUSIV

HH
EXCLUSIV
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TURCIA 

Kusadasi

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

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

•	 Plaja proprie
•	 Multiple facilitati pentru copii
•	 Camere cu vedere la mare

Palm Wings Ephesus Resort 
Kusadasi

hh deluxe 
de la 330 €

Descriere: Hotelul a fost renovat în anul 2013 si dispune de 346 camere.
Localizare: Hotelul este situat pe malul mării, în stațiunea Davutlar.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant principal, 3 restaurante a la carte, 4 
baruri, 1 piscină exterioară, tobogane cu apă, wireless în lobby, baie turcească, saună, 
program de animație, volei,masaj, tenis, biliard, internet café, sporturi acvatice cu 
motor. Plajă proprie, nisip, La piscină și pe plajă: umbrele, șezlonguri, saltele – gratuit. 
Prosoape de plajă – depozit. Pentru copii: piscine, loc de joacă, mini club (4–12 ani).
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu baie, uscator de par, aer condiționat, 
televizor, telefon, mini-bar, seif, balcon sau terasă (camerele promo).

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Recomandat familiilor cu copii
•	 Camere spațioase
•	 Plaja proprie

Palm Wings Beach Resort 
Kusadasi

hh superior 
de la 289 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 25% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

23.05 448 € 330 € 361 €
26.05, 28.05, 30.05, 15.09, 17.09, 19.09, 
26.09 477 € 352 € 384 €

02.06, 04.06, 06.06 527 € 388 € 424 €
09.06, 11.06, 13.06 548 € 403 € 441 €
16.06, 18.06, 20.06 592 € 436 € 476 €
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 
27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09 610 € 449 € 491 €

07.07, 09.07, 11.07 711 € 523 € 572 €
14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 
28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 
11.08, 13.08, 15.08

751 € 552 € 604 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 651 € 479 € 523 €
08.09, 10.09, 12.09 515 € 380 € 415 €

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 25% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

23.05 391 € 289 € 315 €
26.05, 28.05, 30.05 407 € 301 € 328 €
02.06, 04.06, 06.06 485 € 357 € 390 €
09.06, 11.06, 13.06 516 € 380 € 416 €
16.06, 18.06, 20.06 561 € 413 € 452 €
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 
27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09 579 € 426 € 466 €

07.07, 09.07, 11.07 646 € 475 € 520 €
14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 
28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 
11.08, 13.08, 15.08

673 € 495 € 541 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 633 € 466 € 509 €
08.09, 10.09, 12.09 473 € 349 € 381 €
15.09, 17.09, 19.09, 26.09 430 € 318 € 347 €

CEL MAI BUN PREȚ

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Amara Sealight Elite Resort este locul ideal pentru odihnă și relaxare unde 
oaspeții se pot bucura de cele mai bune servicii.
Localizare: Situat la 120 m de plaja proprie și la 6 km de centrul orașului Kusadasi. 
Facilități hotel: Terasă, parcare, centru Spa, 8 restaurante, plajă privată cu umbrele 
și șezlonguri. Activități sportive, culturale și sociale în diferite domenii, spectacole 
profesionale de înaltă calitate. Activități pentru copii.
Facilități camere: Aer condiționat, televizor, telefon, minibar, uscător de par, 
seif, balcon, fierbător de apă, ceai și cafea, jacuzzi, suport de bagaje, halat de baie, 
prosoape și papuci. 

Descriere: Sealight Resort oferă un mediu confortabil și servicii de calitate. 
Localizare: Hotelul este situat la 5 km centrul oraşului Kuşadasi si la 72 km de 
Aeroportul Adnan Menderes din Izmir.
Facilități hotel: Plajă cu nisip, 3 restaurante, centru Spa, sală de fitness şi 3 piscine în 
aer liber, care includ un tobogan de apă şi o piscină cu apă de mare, animație, muzică 
live, spațiu de joacă pentru copii, și un centru de congrese.  
Facilități camere: Tv cu ecran plat, aer condiţionat, minibar, unele camere au balcon 
cu vedere la mare sau cadă cu hidromasaj private, Wi-Fi gratuit. Se asigură curățenia 
zilnică, așternuturile sunt schimbate de 2 ori pe săptămână.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

•	 Centru Spa
•	 Plajă proprie
•	 Jacuzzi în cameră

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

•	 Centru Spa
•	 Plajă proprie
•	 Aqua park

Amara Sealight Elite Resort 
Kusadasi

hh deluxe 
de la 417 €

Sealight Resort 
Kusadasi

hh superior 
de la 259 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in SELECT STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 30% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 25% 
(31.01.2020)

23.05 635 € 417 € 479 €
26.05, 28.05, 30.05, 17.09, 19.09 657 € 432 € 496 €
02.06, 04.06, 06.06 725 € 476 € 547 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06 736 € 483 € 555 €
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 
04.07,  01.09, 03.09, 05.09 773 € 507 € 583 €

07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 27.08, 29.08 822 € 539 € 620 €
16.07, 18.07, 21.07 970 € 635 € 731 €
23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 
04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 13.08, 15.08 995 € 651 € 749 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 847 € 555 € 638 €
08.09, 10.09, 12.09, 15.09 725 € 476 € 547 €
26.09 657 € 432 € 496 €

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 30% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 25% 
(31.01.2020)

23.05 469 € 310 € 355 €
26.05, 28.05, 30.05, 17.09, 19.09 485 € 320 € 367 €
02.06, 04.06, 06.06 496 € 327 € 376 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06 563 € 371 € 426 €
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,  
01.09, 03.09, 05.09 607 € 399 € 458 €

07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 27.08, 29.08 665 € 437 € 502 €
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08

736 € 483 € 555 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 695 € 457 € 525 €
08.09, 10.09, 12.09, 15.09 552 € 364 € 418 €
26.09 391 € 259 € 296 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Hotel Sealight Family Club este înconjurat de o frumoasă pădure de pini, 
fiind situat la malul mării, având acces direct la o plajă cu nisip. 
Localizare: Hotelul este situat la 3,5 km de este centrul stațiunii Kusadasi.
Facilități hotel: Piscină exterioară mare, înconjurată de o grădină mare, baie 
turcească, saună, centru de fitness, salon de frumusete si ingrijire a pielii, masaj, tenis 
de masa, biliard, minigolf, internet, sala de jocuri, loc de joaca pentru copii.
Facilități camere: Camerele spațioase, mobilier modern, cu aer condiționat, televizor, 
telefon, baie cu cabină de duș și balcon, mini-bar (contra cost), internet wireless 
gratuit, uscător de păr, alarmă de incendiu, prosoape de baie, uscător de păr.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Situat pe malul marii
•	 Plajă proprie
•	 Camere spațioase

Sealight Family Club 
Kusadasi

hh standard 
de la 241 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

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

Hotel Richmond Ephesus 
Kusadasi

hh superior 
de la 329 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD LV                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 30% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 17.09, 19.09 485 € 343 € 390 €
02.06, 04.06, 06.06 510 € 361 € 410 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, ,  
01.09, 03.09, 05.09 571 € 404 € 460 €

23.06, 25.06, 27.06, 30.06, , 27.08, 29.08 587 € 415 € 472 €
02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08, 18.08, 20.08, 22.08, 25.08

681 € 481 € 547 €

08.09, 10.09, 12.09, 15.09 546 € 386 € 440 €
26.09 465 € 329 € 374 €

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 15% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05 312 € 267 € 282 €
02.06, 04.06, 06.06 324 € 277 € 293 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 
08.09, 10.09, 12.09, 15.09 391 € 334 € 353 €

23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,  
01.09, 03.09, 05.09 414 € 354 € 374 €

07.07, 09.07, 27.08, 29.08 446 € 381 € 402 €
11.07, 14.07 502 € 428 € 453 €
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08

524 € 448 € 473 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 479 € 409 € 433 €
17.09, 19.09 297 € 254 € 268 €
26.09 281 € 241 € 254 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Sea Pearl este o alegere excelentă pentru oaspeții care vizitează Kusadasi, 
oferind un mediu adecvat atât pentru cupluri cât și pentru familiile cu copii.
Localizare: Situat la 5 km de centrul orașului Kusadasi, 5 km de Selcuk, 130 km de 
aeroportul Bodrum și 75 de km de aeroportul din Izmi.
Facilități hotel: Restaurant principal, piscină, mini club, internet, Spa, animație, 
billiard, mini bar, room service, seif, plajă  privată cu transfer de la hotel.
Facilități camere: Tv prin satelit, baie cu duș, uscător de păr, dressing, mini bar, 
telefon, seif, aer condiționat, balcon, baby cot la cerere. Curățenia în camere este 
asigurată în fiecare zi.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Plaja privata
•	 Centru Spa
•	 Internet wireless gratuit

Hotel Sea Pearl 
Kusadasi

hh standard 
de la 221 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Fiind localizat foarte aproape de plajă, hotelul Arora este ideal pentru cei 
care prefer ca în vacanță să-și petreacă timpul la soare.
Localizare: Hotel Arora este situat la 80 km de aeroportul orașului Izmir, la 5 km de 
centrul orașului Kusadasi și la 90 m de propria plajă. 
Facilități hotel: recepție, restaurant, piscină, piscină pentru copii, piscină interioară, 
baie turcească, saună, masaj, sala de fitness, parcare, masă de tenis, room service, 
cabinet medical, mini-market, animație.
Facilități camere: TV satelit, aer condiționat, mini-bar, telefon, internet, seif, balcon 
cu vedere la mare sau piscină, grup sanitar propriu, uscător de par.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Localizare centrală
•	 Hotel animat
•	 Foarte aproape de plajă

Hotel Arora 
Kusadasi

hh standard 
de la 157 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 15% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

23.05, 26.05, 17.09, 19.09, 26.09 273 € 221 € 234 €
28.05, 30.05 305 € 246 € 261 €
02.06, 04.06, 06.06 311 € 252 € 266 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06 352 € 284 € 301 €
08.09, 10.09, 12.09, 15.09 340 € 275 € 291 €
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,  
01.09, 03.09, 05.09 375 € 303 € 321 €

07.07, 09.07, 27.08, 29.08 407 € 328 € 348 €
11.07, 14.07 451 € 364 € 385 €
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08

485 € 390 € 414 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 440 € 355 € 376 €

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 30% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 28% 
(31.01.2020)

23.05, 26.05, 26.09 218 € 157 € 161 €
28.05, 30.05, 02.06, 15.09, 17.09, 19.09 239 € 171 € 176 €
04.06, 06.06, 10.09, 12.09 289 € 206 € 212 €
09.06, 11.06, 13.06 293 € 209 € 215 €
16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 
30.06 305 € 217 € 223 €

02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 
25.08, 27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09 320 € 228 € 234 €

20.08, 22.08, 8.09 354 € 252 € 258 €
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08, 18.08

399 € 283 € 291 €

HH
EXCLUSIV
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Descriere: Ephesia reprezintă un hotel de vacanță de lux, situat chiar pe malul mării, 
cu facilități caracteristice Aqua Park. Serviciile de o calitate superioară și localizarea 
sunt principalele avantaje ale acestui complex hotelier.
Localizare: Situat pe plajă, la 85 km de aeroportul Izmir și 7 km de centrul Kusadasi.
Facilități hotel: Restaurant, 2 restaurante a la carte, baruri, piscine, Aqua Park, loc de 
joaca, mini-club, plajă proprie. Sală de fitness, aerobic, volei pe plajă, basket, teren de 
tenis, tenis de masa, animație, discotecă (cu intrare) și internet wireless (în lobby).
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat individual, televizor, 
telefon, minibar, seif (contra cost), pardoseala cu gresie, baie cu duș, uscător de păr.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Situat pe malul marii
•	 Loc de joaca pentru copii
•	 Aqua Park

Hotel Ephesia 
Kusadasi

hh standard 
de la 282 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

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

Batihan Beach Resort And Spa 
Kusadasi

hh superior 
de la 265 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD LV                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

23.05, 26.05 328 € 265 € 281 €
17.09, 19.09 367 € 296 € 314 €
28.05, 30.05, 26.09 353 € 285 € 302 €
02.06, 04.06, 06.06 414 € 334 € 354 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06 439 € 354 € 375 €
18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 01.09, 
03.09, 05.09,  08.09, 10.09 501 € 403 € 428 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07 516 € 416 € 441 €
12.09, 15.09 424 € 342 € 363 €
09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 
25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 
08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 18.08, 20.08

610 € 491 € 521 €

22.08, 25.08,27.08, 29.08 579 € 466 € 494 €

Date check-in STANDARD  LV             
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 25% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

23.05, 26.05, 26.09 372 € 282 € 313 €

28.05, 30.05, 02.06, 15.09, 17.09, 19.09 412 € 313 € 345 €

02.06, 04.06, 06.06, 10.09, 12.09 430 € 328 € 362 €

 05.09, 8.09, 09.06, 11.06, 13.06 477 € 363 € 398 €

16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 
30.06, 02.07, 25.08, 27.08, 29.08, 01.09, 
03.09

536 € 406 € 447 €

04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 
18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 
01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 13.08, 
15.08, 18.08, 20.08, 22.08

589 € 439 € 498 €
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Kusadasi

Descriere: Palm Hotel oferă camere confortabile, o recepție deschisă 24h și de 
asemenea o zonă de lounge.
Localizare: Plaja publică este la doar 30 m, aeroportul din Izmir se află la 70 km. 
Hotelul se află la 5 minute de mers pe jos de numeroase magazine și piețe
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant a la carte, bar la piscină, 
piscină exterioară cu zonă pentru copii, biliard, tenis de masă, darts, centru de fitness, 
baie turcească și parcare.
Facilități camere: Aer condiționat, minibar (contra cost), balcon, baia cu duș și 
uscător de păr, Tv prin satelit, telefon și seif (contra cost).

Descriere: Palmin Hotel oferă cadrul ideal pentru turiștii care doresc o vacanță 
relaxantă, dar și distractivă în același timp.
Localizare: Hotelul este situat la 2.5 km de centrul orașului Kusadasi, în zona 
faimoasei Ladies Beach. Aeroportul din Izmir se află la 84 km de hotel.
Facilități hotel: Restaurant, piscină, piscină pentru copii cu tobogane, piscină 
interioara, mini club, loc de joacă, tenis de masă, darts, teren de tenis, biliard, Spa, 
sală de fitness, animație, internet wireless (în lobby), tenis de masă, tenis, billiard.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, telefon, televizor prin 
satelit, baie cu duș sau cadă, uscător de păr, seif digital, minibar și balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

•	 Aproape de plajă
•	 Centru de fitness și baie turcească
•	 Piscină pentru copii

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Piscina interioară
•	 Piscina pentru copii cu tobogane
•	 Servicii Spa

Hotel Palm  
Kusadasi

hh standard 
de la 114 €

Hotel Palmin 
Kusadasi

hh standard 
de la 191 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 25% 
(29.02.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 04.06, 06.06, 26.09 148 € 114 €

17.09, 19.09 187 € 143 €

09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06 179 € 138 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07 235 € 180 €

09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 
01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 13.08, 15.08 258 € 197 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 234 € 179 €

27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09,  08.09, 10.09, 12.09, 15.09 203 € 155 €

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 20% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 17% 
(29.02.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 26.09 242 € 191 € 203 €

30.05, 02.06, 04.06, 06.06, 10.09, 12.09, 
15.09, 17.09, 19.09 297 € 234 € 248 €

09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 
23.06 391 € 308 € 326 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 25.06, 27.06, 
25.08,27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09,  
08.09

438 € 344 € 366 €

09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 
23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 
06.08, 08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 18.08, 
20.08, 22.08

501 € 393 € 418 €

HH
EXCLUSIV
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Didim

Descriere: Venosa Beach Resort & Spa a fost deschis în 2011. Resortul beneficiaza 
de plajă privata, facandu-l astfel foarte solicitat de familiie cu copii.
Localizare: Hotelul se află chiar pe plaja din Didim, la 5 km de centru, la 90 km 
distanta de aeroportul Milas-Bodrum și la 80 km de orasul Bodrum.
Facilităti hotel: Recepție, cameră de bagaje, internet wireless, restaurant principal, 5 
restaurante a la carte, baruri, seif, centru Spa & wellness, saună, masaj, sală de fitness, 
piscină interioară, 2 piscine în aer liber, loc de joacă, mini-club, animație. 
Facilităti camere: Toate camerele au vedere la mare, TV satelit, internet wireless, 
balcon, mini-bar, duș, uscător de păr, seif, aer condiționat, aparat de ceai/cafea.

Descriere: Pe lângă arhitectura magnifică, precum și locația sa, resortul transformă 
serviciile de confort într-un divertisment rafinat pe întreg sejurul oaspeților săi.
Localizare: Resortul este situat pe plaja din Didim, la 5 km de Altinkum. Portul de 
agrement Didim este la 1,7 km, iar Aeroportul Milas este la 40 km de proprietate.
Facilităti hotel: Restaurant, piscină exterioară, piscină interioară, bar, internet 
wireless, centru Spa, fitness, teren de tenis, sporturi nautice, animație, loc de joacă, 
Aqua Park, plajă privată cu nisip fin, iar șezlongurile și umbrelutele sunt gratuite.
Facilităti camere: TV satelit, vedere la mare sau lac, internet wireless gratuit, aer 
condiționat, telefon, baie cu cadă/duș, uscător de păr.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE  

•	 Centru Spa & Wellness
•	 Plajă privata  
•	 Facilitati pentru copii

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

•	 Aqua Park
•	 Situat pe plajă
•	 Sezlonguri și umbrele gratuite

Venosa Beach Resort & Spa 
Didim

hh deluxe 
de la 329 €

Aquasis De Luxe Resort & Spa 
Didim

hh deluxe 
de la 347 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti intermediare, 
hotel 3* cu mic dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in PROMO                     
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 20% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 15.09,  17.09, 
19.09, 26.09 430 € 347 € 372 €

02.06, 04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 
16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 01.09, 03.09, 
05.09, 08.09, 10.09, 12.09

618 € 497 € 532 €

25.06, 27.06, 30.06, 27.08, 29.08 759 € 610 € 652 €

02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08, 18.08, 20.08, 22.08, 25.08

784 € 629 € 677 €

Date check-in STANDARD                  
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 27% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 25% 
(31.01.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05 446 € 329 € 345 €

02.06, 04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06 555 € 409 € 429 €

16.06, 18.06, 20.06, 01.09, 03.09, 05.09 610 € 449 € 472 €

23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 
07.07, 27.08, 29.08, 08.09, 10.09, 12.09 647 € 477 € 501 €

09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 
25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 
08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 18.08, 20.08, 
22.08, 25.08

744 € 547 € 572 €

15.09,  17.09, 19.09, 26.09 516 € 380 € 399 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Marmaris

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

7 NOPȚI | INDIVIDUAL  | ALL INCLUSIVE

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

Hotel Grand Pasa 
Marmaris

hh standard 
de la 274 €

Reduceri: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Suplimente: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit 
la cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Green Nature Diamond Resort a fost deschis in anul 2014 si dispune de 
639 de camera, 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 | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Access facil la plajă
•	 Wi-fi gratuit
•	 Recomandat familiilor cu copii

Green Nature Diamond Resort 
Marmaris

hh deluxe 
de la 391 €

Reduceri: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Suplimente: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit 
la cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 15% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

26.05, 02.06, 09.06, 15.09 320 € 274 € 289 €

16.06, 23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09 422 € 361 € 381 €

07.07, 18.08 435 € 372 € 392 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 508 € 434 € 459 €

Date check-in STANDARD LV                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 30% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

26.05, 02.06 552 € 391 € 428 €

 09.06, 15.09 593 € 419 € 477 €

16.06 623 € 440 € 501 €

23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09 681 € 481 € 547 €

7.07 731 € 517 € 588 €

14.07 799 € 563 € 652 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 869 € 613 € 698 €
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Marmaris

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

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

7 NOPȚI | INDIVIDUAL  | ALL INCLUSIVE

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

7 NOPȚI | INDIVIDUAL  | ALL INCLUSIVE

•	 Wi-Fi gratuit
•	 Parcare privată
•	 Sala de fitness

Hotel Pasa Beach 
Marmaris

hh superior 
de la 234 €

Hotel Pasa Bey 
Marmaris

hh standard 
de la 207 €

Reduceri: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Suplimente: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit 
la cazare cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Reduceri: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Suplimente: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit 
la cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD LV                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 15% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

26.05, 02.06, 09.06, 15.09 273 € 234 € 247 €

16.06, 23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09 375 € 321 € 339 €

07.07, 18.08 386 € 330 € 349 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 454 € 388 € 410 €

Date check-in STANDARD                  
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 15% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

26.05, 02.06, 09.06, 15.09 242 € 207 € 219 €

16.06, 23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09 336 € 287 € 303 €

07.07, 18.08 348 € 298 € 315 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 422 € 361 € 381 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Cettia Beach Resort este unul dintre cele mai noi hoteluri din Marmaris, 
fiind deschis în anul 2010.
Localizare: Hotelul este situat pe malul mării, la 2,5 km de Marmaris – zona 
Armutalan, și la 96 km de aeroportul Dalaman. 
Facilităti hotel: Recepție, internet wireless (în lobby), restaurant principal, 2 baruri, 
piscină, magazin, loc de joacă, centru Spa, saună, baie turcească, sală fitness, tenis de 
masă, program de animație, parcare gratuită, plajă privată, umbrele și șezlonguri.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, aer condiționat, TV prin satelit, 
telefon, seif (contra cost), balcon, internet wireless, room service (contra cost).

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

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Plajă privată
•	 Centru Spa & Wellness
•	 Parcare gratuită

7 NOPȚI | INDIVIDUAL  | ALL INCLUSIVE

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

Cettia Beach Resort 
Marmaris

hh superior 
de la 374 €

Hotel Poseidon 
Marmaris

hh superior 
de la 220 €

Reduceri: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Suplimente: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit 
la cazare cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Reduceri: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Suplimente: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit 
la cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                  
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

26.05, 02.06 438 € 374 € 395 €

9.06 448 € 382 € 404 €

16.06, 23.06, 30.06, 01.09, 08.09 508 € 434 € 459 €

07.07, 25.08 532 € 454 € 480 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 563 € 481 € 508 €

15.09 468 € 400 € 423 €

Date check-in CLUB ROOM                  
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 25% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

26.05, 02.06, 09.06 289 € 220 € 247 €

16.06, 23.06, 15.09 359 € 273 € 307 €

30.06 395 € 300 € 338 €

07.07, 14.07, 21.07 422 € 320 € 361 €

28.07 432 € 328 € 369 €

04.08, 11.08, 18.08 446 € 338 € 381 €

25.08, 01.09, 08.09 407 € 308 € 348 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Marmaris

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

7 NOPȚI | INDIVIDUAL  | ALL INCLUSIVE

•	 Situat pe malul mării
•	 Centru Spa
•	 Parcare gratuita

Hotel Tropikal Beach 
Marmaris

hh superior 
de la 261 €

Reduceri: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Suplimente: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit 
la cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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 | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

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

Hotel Kaya Maris 
Marmaris

hh standard 
de la 223 €

Reduceri: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Suplimente: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit 
la cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD LV                  
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 20% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

26.05 272 € 223 € 233 €

02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 08.09, 15.09 281 € 228 € 241 €

30.06 328 € 265 € 281 €

07.07, 14.07, 25.08, 01.09 336 € 271 € 287 €

21.07 363 € 293 € 310 €

28.07, 04.08, 11.08 399 € 322 € 341 €

18.08 354 € 286 € 303 €

Date check-in STANDARD LV                  
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 15% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

26.05 305 € 261 € 275 €

2.06 335 € 286 € 302 €

09.06, 16.06, 23.06 375 € 321 € 339 €

30.06, 01.09, 08.09, 15.09 389 € 332 € 351 €

07.07, 14.07, 21.07 407 € 348 € 367 €

28.07, 25.08 427 € 365 € 385 €

04.08, 11.08, 18.08 454 €  388 € 410 €
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Descriere: aflat în centrul zonei de distractie, Hotelul Honeymoon este adorat în 
special de tineri. 
Localizare: Hotelul Honeymoon se afla pe plaja privată, aproape de cluburi de noapte 
populare din Marmaris, la 5 minute de mers pe jos de Aqua Dream Water Park. 
Facilități hotel: hotelul pune la dispoziția oaspeților săi recepţie, restaurant cu vedere 
la mare și la munti, bar, lounge cu terasa, bar de cocktailuri, internet wireless, lift, 
billiard, gradina, zonă de plajă privata, umbrele de plajă, biliard, parcare.
Facilități camere: Camerele dispun de aer condiționat, televizor, internet wireless, 
telefon, room service, baie, uscător de păr și balcon cu vedere spre mare..

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

7 NOPȚI | INDIVIDUAL  | DEMIPENSIUNE

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

7 NOPȚI | INDIVIDUAL  | MIC DEJUN

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

Hotel Honeymoon 
Marmaris

hh standard 
de la 142 €

Hotel Maris Beach  
Marmaris

hh standard 
de la 161 €

Reduceri: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Suplimente: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit 
la cazare cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Reduceri: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Suplimente: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit 
la cazare 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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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.
Notă: *La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                   
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 15% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

26.05 165 € 142 € 149 €

02.06, 09.06, 16.06 221 € 190 € 200 €

23.06, 01.09, 08.09 234 € 201 € 212 €

30.06, 07.07 258 € 221 € 233 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 
25.08 297 € 254 € 268 €

15.09 187 € 161 € 169 €

Date check-in STANDARD LV                   
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 15% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(30.04.2020)

26.05, 02.06, 09.06, 16.06 187 € 161 € 169 €

23.06 223 € 191 € 202 €

30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 
11.08, 18.08 250 € 214 € 226 €

25.08 243 € 208 € 220 €

01.09, 08.09, 15.09 203 € 174 € 184 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Resortul este cunoscut pentru diversitatea programelor de animație, 
pentru zonele destinate relaxării, petreceri pe plajă, nopți tematice speciale  
Localizare: Resortul este situat pe malul mării, la 5 km de stațiunea Turgutreis și la 20 
km de centrul stațiunii Bodrum.
Facilităti hotel: Recepție, lobby bar, restaurant principal, restaurante a la carte, 
baruri, piscine exterioare, tobogane, piscină interioară, plajă privată, centru spa, sală 
de fitness, terenuri de tenis, loc de joacă și mini club, ponton, billiard, animatie.
Facilităti camere: Aer condiționat, internet wireless, telefon, mini-bar,Tv prin satelit, 
seif, baie cu duș sau cadă, uscător de păr, balcon sau terasă.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

•	 Plajă privată
•	 Wi-Fi gratuit 
•	 Programe de animație

Yasmin Bodrum Resort 
Bodrum

hh deluxe 
de la 283 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare in camera cu 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.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in MYNDOS CLUB                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 30% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 20% 
(31.03.2020)

26.05, 02.06 399 € 283 € 322 €

9.06 452 € 321 € 364 €

16.06, 15.09 493 € 349 € 397 €

23.06, 30.06, 07.07 626 € 442 € 504 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 712 € 503 € 572 €

25.08 595 € 420 € 478 €

01.09, 08.09 548 € 387 € 441 €

Descriere: Diamond of Bodrum este un hotel situat pe malul mării si oferă o vedere 
superbă asupra insulei Kos. 
Localizare: Hotelul este situat pe malul Mării Egee, la 35 km de aeroport, în centrul 
stațiunii Bodrum.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, baruri, piscină, piscină 
interioară, săli de conferințe, baie turcească, sală de fitness, tenis de masă, animație, 
muzică live, internet wireless (in lobby), loc de joacă și mini-club, plajă publică.
Facilităti camere: Baie, uscător de păr, aer condiționat centralizat, TV prin satelit, 
telefon, mini-bar, seif, pardoseala - parchet laminat, balcon / terasă, room service.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

•	 Situat pe malul mării
•	 Facilitati pentru copii
•	 Programe de animație 

Diamond of Bodrum Resort 
Bodrum

hh deluxe 
de la 286 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare in camera cu 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.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in PROMO                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 35% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 30% 
(29.02.2020)

26.05 433 € 286 € 307 €

02.06, 09.06, 16.06, 15.09 548 € 361 € 387 €

23.06 648 € 426 € 458 €

30.06, 07.07, 14.07 700 € 460 € 494 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 767 € 503 € 541 €

25.08 606 € 398 € 428 €

01.09, 08.09 579 € 381 € 409 €
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Descriere: Hotel Ambrosia dispune de cea mai mare plajă privată din Bitez. 
Localizare: Hotelul esre situat pe malul mării, în zona Bitez, la 7 km de centrul orașului 
Bodrum și la 45 km de aeroportul din Bodrum.
Facilităti 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.
Facilităti camere: Aer condiţionat, telefon, minibar, televizor prin satelit, seif, internet 
wireless, aer condiționat baie cu cadă / duș, uscător de păr, balcon.

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 | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

•	 Plajă privată 
•	 Wi-Fi gratuit
•	  Programe de animantie

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

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

Hotel Ambrosia 
Bodrum

hh superior 
de la 165 €

Hotel Club Shark 
Bodrum

hh standard 
de la 152 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare in camera cu 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare in camera cu 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.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD             
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

26.05, 02.06 203 € 165 € 174 €

9.06 227 € 184 € 195 €

16.06, 23.06, 01.09, 08.09, 15.09 289 € 234 € 247 €

30.06 306 € 247 € 262 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08 407 € 328 € 348 €

Date check-in STANDARD              
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 20% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

26.05 187 € 152 € 161 €

2.06 223 € 181 € 191 €

09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09, 15.09 250 € 202 € 214 €

30.06, 25.08 323 € 261 € 276 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 352 € 284 € 301 €

18.08 331 € 268 € 283 €
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Descriere: Hotelul a fost deschis în anul 2006 și ocupă o suprafață de 15.000 mp. A 
fost renovat în anul 2012 și beneficiază de o grădină frumos amenajată și întreținută.
Localizare: Hotelul este situat în zona Bitez, la doar 150 m de plajă și la 6 km de 
centrul orașului Bodrum.
Facilităti hotel: Recepție, restaurant principal, restaurant a la carte, 3 baruri, 4 
piscine, 2 piscine pentru copii, tobogan, baie turcească, mini-club și loc de joacă, 
internet în lobby, animație, tenis de masă. Facilitati pentru persoane cu dizabilități. 
Facilităti camere: Internet wireless, telefon, mini-bar, seif (contra cost), uscător de 
păr, TV prin satelit, baie cu duș, aer condiționat, balcon / terasă.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Parcare gratuită 
•	 Camere spațioase
•	 Zonă liniștită

Hotel Bitez Garden Life 
Bodrum

hh standard 
de la 167 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare in camera cu 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.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD              
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 25% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

26.05 218 € 167 € 177 €

2.06 234 € 179 € 190 €

09.06, 16.06 273 € 208 € 221 €

23.06, 30.06, 01.09, 08.09 414 € 314 € 334 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08 485 € 367 € 390 €

25.08 445 € 337 € 358 €

15.09 358 € 272 € 289 €

Descriere: Tiana Beach este un hotel de 3*, înconjurat de vegetație luxuriantă, situat 
pe superba coastă a Mării Egee din Turgutreis.
Localizare: Hotelul este situat pe malul mării la 58 km de aeroportul Milas Bodrum și 
la 18 km de orașul Bodrum.
Facilităti hotel: Restaurant, 3 baruri, piscină exterioară, asistență medicală, coafor, 
curățătorie, schimb valutar, parcare, loc de joacă, piscină, teren de tenis, plajă proprie, 
ponton, umbrele și șezlonguri.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, aer condiționat, Tv prin satelit, telefon, 
seif (contra cost), balcon/terasă, room-service (contra cost), mini-bar.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Situat pe malul marii
•	 Ponton pe plaja
•	 Loc de joacă

Hotel Tiana Beach 
Bodrum

hh standard 
de la 202 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare in camera cu 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.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD              
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 25% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 20% 
(31.03.2020)

26.05, 02.06 265 € 202 € 215 €

09.06, 16.06, 15.09 297 € 226 € 240 €

23.06, 01.09, 08.09 344 € 261 € 278 €

30.06 374 € 284 € 302 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08 414 € 314 € 334 €

25.08 354 € 269 € 286 €
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Descriere: Cu o localizare privilegiată pe Dealurile Yalikavak, acest hotel oferă o 
vedere panoramică superbă asupra Peninsulei Bodrum și asupra Marii Egee.
Localizare: Hotelul este localizat la 900 m de plaja publică, în stațiunea Yalikavak, la 
18 km de centrul orașului Bodrum și la 50 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant, 3 baruri, internet wireless în lobby, piscină cu secțiune 
pentru copii, loc de joacă, mini-club, animație, seară turcească, sală de fitness, saună, 
jacuzzi, masaj, billiard, internet café, sporturi acvatice cu motor.
Facilităti camere: Aer conditionat, TV prin satelit, telefon, seif contra cost, baie cu 
duș, uscător de păr, balcon sau terasă.

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 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 | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Panorama superba
•	 Animatie
•	 Loc de joaca

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Plajă privată
•	 Recomandat familiilor cu copii
•	 Piscina exterioara

Hotel Family Belvedere 
Bodrum

hh standard 
de la 132 €

Hotel Sami Beach 
Bodrum

hh standard 
de la 138 €

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare in camera cu 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.

Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare, hotel 3* cu mic dejun); Locuri 
preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar; Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare in camera cu 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.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

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.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD              
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 25% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(30.04.2020)

26.05 171 € 132 € 147 €

02.06, 09.06, 15.09 214 € 164 € 184 €

16.06, 08.09 241 € 184 € 207 €

23.06 279 € 212 € 239 €

30.06, 25.08, 01.09 308 € 234 € 263 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 375 € 285 € 321 €

18.08 353 € 268 € 302 €

Date check-in STANDARD              
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 25% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

26.05 179 € 138 € 154 €

02.06, 15.09 250 € 191 € 214 €

9.06 293 € 223 € 251 €

16.06, 23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09 320 € 244 € 274 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 399 € 302 € 341 €

18.08 365 € 277 € 312 €
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Antalya

Descriere: Un hotel perfect atât pentru cupluri, cât și pentru familiile în căutarea unei 
oaze de liniște presărată cu distracție.
Localizare: Resortul este situat în regiunea Lara, la 11 km de centrul orașului Antalya și 
la 12 km de aeroport.
Facilităti hotel: Internet wireless (în lobby), restaurant principal, restaurante a la 
carte, baruri, piscine, tobogane, centru fitness, baie turcească, aerobic, mini golf, 4 
terenuri de tenis, tenis de masa, animație, discoteca, Junior Club, plajă privată.
Facilităti camere: Aer condiționat, internet wireless, telefon, mini-bar, TV prin satelit, 
seif, baie cu duș / cadă, uscător de păr, balcon / terasă.

Descriere: Arhitectura hotelului este inspirată de forma celebrului avion “Concorde”. 
Resortul dispune de camere spațioase stilate și oferă plajă proprie cu nisip.
Localizare: Amplasat la 10 km față de aeroport și la 16 km de centrul orașului Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 6 restaurante a la carte, 10 baruri, piscină, 
jacuzzi, 2 piscine pentru copii, Aqua park, piscină interioară, baie turcească, centru 
fitness, animație, discotecă, mini golf, tenis de masa, volei pe plaja, săli de conferință.
Facilităti camere: Baie cu cadă/duș, telefon, uscător de păr, mini-bar, Tv satelit, 
internet wireless, aer condiționat, seif, centru Spa (contra cost), room service (contra 
cost).

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

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

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

•	 Situat aproape de plajă
•	 Animatie
•	 Aqua Park 

Miracle Resort 
Lara

hh deluxe 
de la 681 €

Concorde De Luxe Resort 
Lara

hh deluxe 
de la 839 €

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 10:00–11:45 | AYT-OTP 08:15–10:00; Acesta se poate modifica in functie de compania 
aeriana, ceea ce duce si la schimbarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea 
orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

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 10:00–11:45 | AYT-OTP 08:15–10:00; Acesta se poate modifica in functie de compania 
aeriana, ceea ce duce si la schimbarea 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.

Date check-in STANDARD LV                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 25% 
(30.11.2019)

EARLY BOOKING 20% 
(31.01.2020)

12.06, 19.06, 11.09, 18.09 914 € 739 € 774 €

26.06 974 € 784 € 822 €

03.07, 28.08, 04.09 984 € 792 € 830 €

10.07 1.056 € 846 € 888 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 1.068 € 855 € 898 €

21.08 1.020 € 819 € 859 €

25.09 836 € 681 € 712 €

Date check-in DELUXE LV                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 20% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

12.06, 19.06 1.012 € 839 € 879 €

26.06, 25.09 1.046 € 866 € 908 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 
14.08, 21.08 1.131 € 934 € 980 €

28.08 1.107 € 915 € 960 €

04.09, 11.09, 18.09 1.075 € 889 € 932 €
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Descriere: Royal Alhambra Palace Resort a fost construit în 2010. Hotelul este situat 
pe malul mării, avand o suprafață de 60.000 mp. 
Localizare: Situat la 10 minute de mers pe jos de Aquapark, la 9 km de Side, la 11 km 
de vechiul amfiteatru Antik Tiyatro, 14 km de Manavgat și la 40 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 5 restaurante a la carte, 7 baruri, piscine 
interioare și exterioare, animație, mini-club, centru Spa, Aqua park, centru fitness, 
minifotbal, minibaschet, , internet wireless, aer condiționat, camera de bagaje.
Facilităti camere: Balcon, mochetă, mini-bar, set pentru ceai și cafea, Tv prin sateli, 
telefon, uscător de par, baie cu dus/cadă, telefon în baie, aer condiționat, seif.

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

•	 Aqua Park
•	 Situat pe malul mării
•	 Camere moderne

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

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

Royal Alhambra Palace Resort 
Side

hh deluxe 
de la 734 €

Water Side Resort 
Side

hh superior 
de la 489 €

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 10:00–11:45 | AYT-OTP 08:15–10:00; Acesta se poate modifica in functie de compania 
aeriana, ceea ce duce si la schimbarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea 
orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

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 10:00–11:45 | AYT-OTP 08:15–10:00; Acesta se poate modifica in functie de compania 
aeriana, ceea ce duce si la schimbarea 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.

Date check-in SUPERIOR                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 30% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 20% 
(29.02.2020)

12.06 993 € 760 € 838 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 
14.08, 21.08 1.187 € 896 € 993 €

28.08 1.145 € 866 € 959 €

19.06, 26.06, 04.09, 11.09, 18.09 1.089 € 827 € 914 €

25.09 956 € 734 € 808 €

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 30% 
(15.01.2020)

EARLY BOOKING 25% 
(15.02.2020)

12.06 606 € 489 € 508 €

19.06 638 € 511 € 532 €

26.06, 11.09, 18.09, 25.09 662 € 528 € 550 €

03.07, 10.07, 28.08, 04.09 700 € 555 € 579 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 760 € 597 € 624 €
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Descriere: Granada Luxury Belek Resort a fost deschis pentru oaspeții săi în luna 
martie 2017. Hotelul a fost construit pe 100.000 mp și dispune de 872 de camere.
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Belek, la 33 km de aeroportul din Antalya 
și la 44 km de zona centrală din Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant, restaurant a la carte, bar, piscină interioară și exterioară, 
internet wireless, parcare, centru Spa, sală de fitness, mini-club, loc de joacă, parc de 
distractii, Water Park, darts, tenis de masă, lift, cameră de bagaje, animație.
Facilităti camere: Aer condiționat, Tv prin satelit, internet wireless, telefon, seif, 
mini-bar, facilități pentru ceai/cafea, baie, uscător de păr, balcon.

Descriere: Resortul este construit in anul 2011, pe 23000 mp, reusind ca prin 
atmosfera prietenoasa si rafinament, sa devina un loc unde vei reveni cu drag.
Localizare: Resortul este situate chiar pe plajă, la 5 km de centrul stațiunii Belek.
Facilităti hotel: Internet wireless (în lobby), restaurant principal, restaurante a la 
carte, 2 piscine exterioare pentru adulți, tobogane, 2 piscine exterioare pentru copii, 
2 piscine interioare pentru adulți și copii, centru fitness, baie turcească, mini club, 
club adolescenti, Luna Park, centru Spa.
Facilităti camere: Aer conditionat, televiziune prin satelit, mini-bar, seif, telefon, 
cafetieră, baie, uscător de păr, balcon.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

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

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

•	 Situat pe plajă 
•	 Luna Park
•	 Centru Spa 

Granada Luxury Belek Resort 
Belek

hh deluxe 
de la 690 €

Sherwood Dreams Resort 
Belek

hh superior 
de la 658 €

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 10:00–11:45 | AYT-OTP 08:15–10:00; Acesta se poate modifica in functie de compania 
aeriana, ceea ce duce si la schimbarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea 
orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

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 10:00–11:45 | AYT-OTP 08:15–10:00; Acesta se poate modifica in functie de compania 
aeriana, ceea ce duce si la schimbarea 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.

Date check-in STANDARD LV                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 30% 
(30.11.2019)

EARLY BOOKING 25% 
(31.12.2019)

12.06, 19.06, 26.06 984 € 739 € 778 €

03.07, 10.07, 21.08, 28.08, 04.09 1.054 € 788 € 830 €

17.07 1.114 € 830 € 875 €

24.07, 31.07, 07.08, 14.08 1.159 € 862 € 909 €

11.09 934 € 704 € 740 €

18.09, 25.09 914 € 690 € 725 €

Date check-in STANDARD               
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 20% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 15% 
(31.01.2020)

12.06, 11.09, 18.09 816 € 696 € 726 €

19.06, 04.09 840 € 715 € 747 €

26.06, 28.08 872 € 741 € 774 €

3.07 888 € 754 € 787 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08 928 € 786 € 821 €

25.09 768 € 658 € 685 €
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Descriere: Resortul promite oaspeților săi o experiență de vacanță dincolo de 
așteptările acestora. Rixos Sungate oferă oaspeților sai un lux fără precedent.
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Kemer, zona Beldibi, la 25 km de centrul 
orașului Antalya și la 50 km de Aeroport din Antalya.
Facilităti hotel: 3 restaurante principale și 8 a la carte, discoteca, 12 baruri, Spa, 
mini-club, loc de joacă, minidisco, minizoo, 12 piscine, 2 aqua-park cu tobogane, plajă 
privată, animatori, sală fitness, teren de tenis, tiroliană, săli de conferință, internet.
Facilităti camere: Tv prin satelit, mini-bar, aer condiționat, seif, baie cu cadă, uscător 
de păr, terasă, internet wireless, telefon, mochetă.

Descriere: Combinând simplitatea cu luxul și inovația, Crystal De Luxe Resort oferă 
facilități excelente și servicii impecabile oaspetilor sai.
Localizare: Hotelul este situat în centrul orașului Kemer, la 56 km de Aeroportul din 
Antalya și la 40 km de centrul orașului. 
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, sală de jocuri, centru Spa 
(contra cost), baruri, plajă privată, piscină interioară si exterioară, Aqua Park, teren de 
tenis, volei pe plaja, centru fitness, animatie, mini-club, săli de conferință, parcare.
Facilităti camere: Baie cu cadă/duș uscător de păr, acer condiționat, telefon , mini-
bar, seif, mochetă, Tv prin satelit, internet wireless, balcon.

7 NOPȚI | AVION | ALL INCLUSIVE

•	 Aqua Park
•	 Mini-Zoo
•	 Plajă privată

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

•	 Mini Club
•	 Aqua Park  
•	 Plajă privată

Rixos Sungate Resort 
Kemer

hh deluxe 
de la 796 €

Crystal De Luxe Resort 
Kemer

hh superior 
de la 547 €

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 10:00–11:45 | AYT-OTP 08:15–10:00; Acesta se poate modifica in functie de compania 
aeriana, ceea ce duce si la schimbarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea 
orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

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 10:00–11:45 | AYT-OTP 08:15–10:00; Acesta se poate modifica in functie de compania 
aeriana, ceea ce duce si la schimbarea 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.

Date check-in STANDARD LV                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 25% 
(30.11.2019)

EARLY BOOKING 20% 
(31.01.2020)

12.06, 04.09, 11.09, 18.09 1.019 € 818 € 858 €
19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 
31.07, 07.08, 14.08, 21.08 1.089 € 871 € 914 €

28.08 1.059 € 848 € 890 €

25.09 989 € 796 € 834 €

Date check-in STANDARD LV                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 20% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

12.06 694 € 587 € 622 €

19.06, 26.06, 04.09, 11.09, 18.09 704 € 595 € 631 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 
14.08, 21.08 774 € 651 € 690 €

28.08 714 € 603 € 639 €

25.09 644 € 547 € 580 €
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Descriere: Alan Xafira Deluxe Resort a fost construit în 2014 și dispune de o 
suprafață totală de 45.000 mp.
Localizare: Hotelul este situat în Alanya, la aproximativ 350 m de plaja privată (acces 
prin pasaj subteran cu shuttle bus gratuit) și la 100 km de Aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 3 restaurante a la carte, piscina exterioară, 
piscină interioară, tobogane de apă, 5 baruri, internet (în lobby), centru Spa, fitness, 
sală de conferințe, teren de tenis, animatie, sezlonguri și umbrele la plaja și la piscină.
Facilităti camere: Baie cu duș, Tv satelit, uscător de păr, internet Wi-Fi (contra cost), 
seif (gratuit), balcon, aer condiționat centralizat, mini-bar, room service.

Descriere: Calido Maris Hotel a fost deschis în anul 2017 si oferă oaspeţilor săi 
camere confortabile, mobilate în stil modern.
Localizare: Hotelul este situat la 50 m de plaja private, în zona Kızılot, la 37 km de 
orasul  Alanya, la 75km de aeroportul din Antalya si la 20 km de Side si Manavgat.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, lobby bar, bar cu gustări, 
bar la piscină și la plajă, asistență medicală, spălatorie, coafor, centru Spa, sală fitness, 
internet wireless, magazine, rent a car, grădină, camera de bagaje, plajă privată.
Facilităti camere: Baie cu cadă, uscător de păr, aer condiționat, telefon, mini-bar, 
seif (contra cost), Tv prin satelit, balcon.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

•	 Centru Spa
•	 Plajă privată 
•	 Shuttle bus gratuit pana la plaja

7 NOPȚI | AVION | ALL INCLUSIVE

•	 Plajă privată
•	 Deschis in 2017 
•	 Camere moderne

Alan Xafira Deluxe Resort 
Alanya

hh superior 
de la 505 €

Hotel Calido Maris 
Alanya

hh superior 
de la 389 €

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 10:00–11:45 | AYT-OTP 08:15–10:00; Acesta se poate modifica in functie de compania 
aeriana, ceea ce duce si la schimbarea orei de preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea 
orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

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 10:00–11:45 | AYT-OTP 08:15–10:00; Acesta se poate modifica in functie de compania 
aeriana, ceea ce duce si la schimbarea 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.

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 35% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 30% 
(31.03.2020)

12.06, 18.09 704 € 519 € 557 €

19.06, 11.09 740 € 542 € 583 €

26.06, 28.08, 04.09 767 € 560 € 602 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 865 € 624 € 670 €

03.07, 21.08 837 € 605 € 651 €

25.09 682 € 505 € 542 €

Date check-in STANDARD SSV                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 35% 
(30.11.2019)

EARLY BOOKING 30% 
(31.12.2019)

12.06, 19.06,  04.09, 18.09 600 € 465 € 485 €

26.06, 03.07, 21.08, 28.08 655 € 501 € 523 €

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 711 € 538 € 562 €

11.09 570 € 446 € 464 €

25.09 483 € 389 € 402 €
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Descriere: Este un hotel modern, situat pe plajă, în partea de nord a staţiunii Sunny 
Beach. 
Localizare: Dit Evrika Beach Club este situat în partea de nord a stațiunii Sunny 
Beach, pe plajă, la aproximativ 500 m de centrul stațiunii.
Facilităti hotel: Recepție, restaurant, bar, piscină, tobogane, asistență medicală, 
mini-club, loc de joacă, internet wireless gratuit, schimb valutar, aer condiționat, 
teren de tenis, parcare, prosoape si șezlonguri,
Facilități camere: Baie cu duș/cadă, uscător de păr, aer condiționat, TV prin satelit, 
internet wireless, mochetă.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Aqua Park
•	 Situat pe plajă
•	 Camere spațioase

DIT Evrika Beach Club 
Sunny Beach

hh superior 
de la 32 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - 80% reducere
Al 3-lea adult cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 
10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                          
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 10% 
(28.02.2020)

01.05-22.05; 23.09-15.10 36 € 32 €

23.05-03.06; 16.09-22.09 55 € 50 €

04.06-12.06; 06.09-15.09 63 € 57 €

13.06-21.06; 25.08-05.09 76 € 69 €

22.06-02.07 82 € 75 €

03.07-19.07; 15.08-24.08 91 € 83 €

20.07-14.08 95 € 86 €

Descriere: Imperial Resort din Sunny Beach are un design interior rafinat și servicii 
destinate relaxării și bunei dispozitii. Imperial Resort este un hotel care oferă lux și 
confort la un preț accesibil. Hotelul a fost renovat in anul 2011.
Localizare: Hotelul este amplasat în partea de sud a statiunii  Sunny Beach, în 
apropiere de Nessebar, la numai 100 m de plajă.
Facilităti hotel: Recepție, restaurant, sală de fitness, centru Spa, bar, snack bar, 
piscină exterioară, piscină pentru copii, mini-club, loc de joacă copii.
Facilități camere: Wi-Fi gratuit, seif, uscător de păr, mini-bar, Tv prin satelit, aer 
condiționat, baie, telefon, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Centru Spa
•	 Aproape de plajă
•	 Internet wireless

Imperial Resort 
Sunny Beach

hh superior 
de la 27 €/zi

Reduceri: Copil 2-11,99 ani cu 2 adulti - Gratuit; Copil 2-11,99 ani cu 1 adult in camera - 50% reducere; Al 3-lea adult 
in camera - 20% reducere; Extras: 7=6, 10=9, 14=12, 21=18 pentru sejururi intre 01.05-05.06 si 10.09-15.10
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 
10 sau 14 nopti

Tariful include:  cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD PV                    
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

01.05-28.05; 29.09-15.10 33 € 27 € 28 €

29.05-11.06; 11.09-19.09 43 € 34 € 36 €

12.06-02.07; 21.08-10.09 57 € 45 € 48 €

03.07-20.08 67 € 54 € 57 €
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Descriere: Hotelul Alba beneficiază de o amplasare avantajoasă în centrul staţiunii 
Sunny Beach, aproape de magazine, baruri si restaurante, la aproximativ 50 m de 
plajă, Acesta este înconjurat de o grădină superbă. 
Localizare: Alba Hotel este situat în centrul stațiunii Sunny Beach, la 50 m de plajă.
Facilităti hotel: Recepție 24 ore, aer condiționat, restaurant, seif, asistență medicală, 
baruri, mini-club, loc de joacă, internet wireless, spălătorie, frizer/coafor, schimb 
valutar.
Facilități camere: Telefon, Tv prin satelit, balcon/terasă, frigider, chicinetă, mochetă, 
seif, baie cu duș/cadă, internet wireless, uscător de păr, aer condiționat.

Descriere: Hotel Viand este situat pe plajă (Blue Flag), aproape de centrul stațiunii 
Sunny Beach. Atractiile sunt în zonă, aproape de hotel și pot fi parcurse oricând. 
Localizare: Situat pe plajă, la 500 m de centru stațiunii, aproape de restaurante, 
baruri și cluburi de noapte, la cca. 7 km de Nessebar. 
Facilităti hotel: Recepție deschisă non-stop, restaurant, bar, piscină, loc de joacă, 
mini-club, internet wireless gratuit, schimb valutar, aer condiționat, lifturi, parcare 
(contra cost), spălătorie, prosoape si șezlonguri,
Facilități camere: Baie duș/cadă, balcon/terasă, uscător de păr, aer condiționat, Tv 
prin satelit, internet wireless, seif, frigider.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Situat pe plajă
•	 Aqua Park
•	 Camere spațioase

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE PREMIUM

•	 Piscină
•	 Situat pe plajă
•	 Atracții turistice în zonă

Hotel Alba 
Sunny Beach

hh superior 
de la 31 €/zi

Hotel Viand 
Sunny Beach

hh standard 
de la 25 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-11,99 ani cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult - 50% 
reducere; Extras: 7=5, 14=10 pentru sejururi intre  20.05-10.06 si 01.09-30.09; 7=6, 14=12 pentru sejururi intre  11.06-21.06
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 
10 sau 14 nopti

Reduceri: Copil 0-11,99 ani cu 2 adulti in DBL - Gratuit; Al doilea copil 0-11,99 ani cu 2 adulti - 50% reducere; Al 
3-lea adult - 30% reducere; Extras: 7=5 pentru sejururi pana la 23.05 si de la 21.09; 7=6, 14=12 pentru sejururi de la 
24.05 pana la 07.06 si de la 08.09 pana la 20.09
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala,  taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD PV                    
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
30% (31.12.2019)

EARLY BOOKING 
25% (31.01.2020)

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2020)

20.05-10.06; 10.09-07.10 44 € 31 € 33 € 35 €

11.06-06.07; 25.08-09.09 55 € 39 € 41 € 44 €

07.07-24.08 69 € 49 € 52 € 56 €

Date check-in STANDARD                           
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
25% (31.01.2020)

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

20.05-07.06; 21.09-30.09 32 € 25 € 26 € 28 €

08.06-20.06; 
08.09-20.09 40 € 30 € 32 € 34 €

21.06-04.07; 26.08-07.09 52 € 39 € 41 € 44 €

05.07-25.08 68 € 51 € 55 € 58 €
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Descriere: Hotel Riva, din Sunny Beach a fost complet renovat în anul 2014, în 2015 
a fost deschis primilor oaspeți. 
Localizare: Hotelul este amplasat la o mică distanță de cele mai importante puncte 
de interes din stațiune. Distanța față de plajă este de cca. 120 m, 100 m față de 
promenadă și 500 m de centrul statiunii.
Facilităti hotel: Recepție, restaurant, bar, seif, schimb valutar, asistență medicală, 
mini-club, loc de joacă, internet wireless, spălătorie, parcare (contra cost).
Facilități camere: Baie duș/cadă, balcon/terasă, aer condiționat, TV prin satelit, 
internet wireless.

Descriere: Hotelul Calypso este modern și elegant si reprezintă locația ideală pentru 
familii și cupluri, având camere cu accesorii moderne și facilități diverse.
Localizare: Este situat la 200 m de renumita plajă Cacao Beach, în partea de sud a 
statiunii, la 2 km de Nessebar și la 30 de minute de mers cu mașina de Burgas.
Facilităti hotel: Recepție, restaurant, lobby bar, snack bar, piscină, loc de joacă, 
internet wireless, lift, animație, fitness spălătorie, parcare (contra cost), terasă, 
cameră de bagaje, aer condiționat, umbrele și șezlonguri.
Facilități camere: Baie duș/cadă, balcon/terasă, uscător de păr, aer condiționat, Tv 
prin satelit, internet wireless (contra cost), seif, frigider.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

•	 Gradină proprie
•	 Renovat in 2014
•	 Aproape de centrul stațiunii

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

•	 Animație
•	 Piscină
•	 Design modern 

Hotel Riva 
Sunny Beach

hh standard 
de la 22 €/zi

Hotel Calypso 
Sunny Beach

hh standard 
de la 22 €/zi

Reduceri: Copil 0-12,99 ani cu 2 adulti - Gratuit; 2 copii 0-12,99 ani cu 2 adulti: primul - 50% reducere, al doilea- 
gratuit; Al 3-lea adult - 20% reducere; Extras:  7=6 pentru sejururi in perioada 01.05-05.06 si 05.09-30.09; 14 =12 
pentru sejururi in perioada 01.05-05.06 si 05.09-30.09
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 10 sau 14 nopti

Reduceri: Copil 0-13,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-13,99 ani in DBL Large cu 2 adulti 
- 50% reducere; Al 3-lea adult in camera cu Extra bed - 20% reducere; Extras: 7=5 pentru sejururi in perioada 10.05-
24.05 si 14.09-30.09; 14=10 pentru sejururi in perioada 10.05-24.05 si 14.09-30.09 
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                          
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (28.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

10.05-05.06; 13.09-30.09 27 € 22 € 23 €

06.06-16.06; 03.09-12.09 32 € 26 € 28 €

17.06-12.07; 25.08-02.09 44 € 35 € 37 €

13.07-24.08 57 € 46 € 49 €

Date check-in STANDARD                           
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
25% (31.12.2019)

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2020)

EARLY BOOKING 
15% (28.02.2020)

01.05-31.05; 23.09-30.09 30 € 22 € 23 € 25 €

01.06-15.06; 05.09-22.09 33 € 25 € 26 € 28 €

16.06-09.07; 21.08-04.09 38 € 29 € 31 € 33 €

10.07-20.08 47 € 36 € 38 € 40 €
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Descriere: Hotelul oferă servicii de calitate și confort în același timp, personalizate la 
cele mai înalte standarde, fiind atenți la cele mai mici detalii.
Localizare: Situat la doar 100 m de plajă, 800 m de centrul stațiunii și 15 km de 
centrul orașului Varna.
Facilități hotel: 2 restaurante, bar, centru Spa, mini club, piscină interioară și 
exterioară, animație, loc de joacă, teren de tenis, fitness, plajă privată, internet 
wireless, room service, magazine.
Facilități camere: Baie cu duș/cadă, bideu, telefon, aer condiționat, Tv, mini bar, 
aparat de preparare ceai/cafea, uscător de păr, internet wireless, balcon/terasă.

Descriere: Hotelul a fost construit în 2009 și este o variantă excelentă de cazare, 
fiind un hotel apreciat și dispunând de facilități deosebite. 
Localizare: Este situat în partea centrală a celebrei stațiuni Nisipurile de Aur, într-un 
parc natural, la 250 m de mare. 
Facilități hotel: Recepție, lobby, restaurant, restaurant a la carte, Wi-Fi, snack bar, 
piscină, piscină pentru copii, piscină interioară, jacuzzi, sauna, masaj, fitness, biliard, 
tenis de masă, mini fotbal, loc de joacă pentru copii, mini-club, seif, room service.
Facilități camere: Baie cu uscător de păr, aer condiționat, TV, răcitor, telefon, fotoliu 
extensibil și balcon/terasă. O parte din camere beneficiază de vedere la mare.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

•	 Plajă privată
•	 Centru Spa
•	 Grădină

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

•	 Localizare centrală
•	 Camere spațioase
•	 Foarte aproape de plajă

Hotel Melia Grand Hermitage 
Nisipurile de Aur

hh superior 
de la 36 €/zi

Hotel Slavey 
Nisipurile de Aur

hh standard 
de la 26 €/zi

Reduceri: Copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti- 50% 
reducere; Al 3-lea adult in camera cu Extra bed - 25% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 
10 sau 14 nopti

Reduceri: Copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in 
DBL Large: reducere- 50%; Al 3-lea adult in camera cu Extra bed - 20% reducere; Extras:  7=5 pentru sejururi in 
perioada 03.06-14.09; 14=10 pentru sejururi in perioada 03.06-14.09
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD PV                     
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 25% 
(31.12.2019)

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(28.02.2020)

04.05-31.05; 
22.09-10.10 48 € 36 € 38 € 41 €

01.06-11.06; 
11.09-21.09 60 € 45 € 48 € 51 €

12.06-30.06; 
28.08-10.09 81 € 61 € 65 € 69 €

01.07-27.08 101 € 76 € 81 € 86 €

Date check-in STANDARD PV                      
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

03.05-31.05; 20.09-30.09 33 € 26 € 30 €

01.06-14.06; 07.09-19.09 38 € 30 € 35 €

15.06-25.06; 01.09-06.09 47 € 38 € 43 €

26.06-06.07; 22.08-31.08 53 € 42 € 48 €

07.07-21.08 59 € 48 € 54 €
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Nisipurile de Aur

Descriere: Berlin Golden Beach, ofera clientilor sai toate facilitatile pentru 
petrecerea unui concediu de vara reusit la malul marii. 
Localizare: Situat în partea de nord a stațiunii Nisipurile de Aur, direct pe plaja Mării 
Negre, în apropiere de portul de yacht-uri. 
Facilități hotel: Recepție, restaurant, restaurant a la carte, cafe-bar, piscina, bar la 
piscină, piscină interioară, mini-club, plajă privată, Wi-Fi, șezlonguri și umbrele. 
Facilități camere: Design modern, aer condiționat centralizat, grup sanitar propriu cu 
duș și uscător de păr, telefon direct, mini-bar (la cerere, contra cost), TV prin satelit, 
seif, Wi-Fi, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE GOLD

•	 Plajă privata
•	 Sezlonguri și umbrele la piscină si pe plajă
•	 Camere moderne

Hotel Berlin Golden Beach 
Nisipurile de Aur

hh standard 
de la 29 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit
Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 30% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 
10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar,asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Descriere: Hotel Smartline Madara este amplasat într-o locație liniștită, înconjurat de 
verdeață, în stațiunea Nisipurile de Aur. Hotelul dispune de 242 de camere.
Localizare: Hotelul este situat la 400 m de plajă (cu nisip), cca. 200 m de centru 
stațiunii Nisipurile de Aur și 18 km de Varna.
Facilități hotel: Recepție 24 h, restaurant, baruri, piscină pentru copii și adulți 
exterioare, piscină interioară, loc de joacă, animație, internet wireless, asistență 
medicală, centru Spa, saună, masaj (contra cost), aer condiționat, coafor, terasă.
Facilități camere: Baie, telefon, seif, baie, wi-fi (contra cost), uscător de păr, aer 
condiționat, balcon.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 

•	 Piscină
•	 Centru Spa
•	 Aproape de centrul statiunii

Hotel Smartline Madara 
Nisipurile de Aur

hh standard 
de la 24 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani cu 2 adulti in camera- Gratuit; Al doilea copil 0-11,99 ani cu 2 adulti- 50% reducere; Al 
3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 20% reducere; Extras: 7=5 pentru sejururi in perioada 10.05-31.05 
si 10.09-10.10; 14=10 pentru sejururi in perioada 10.05-31.05 si 10.09-10.10 
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in CAMERA PROMO                    
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (31.12.2019)

EARLY BOOKING 15% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

04.05-14.06; 
10.09-30.09 30 € 24 € 26 € 28 €

15.06-10.07; 
22.08-09.09 43 € 34 € 37 € 39 €

11.07-21.08 53 € 42 € 45 € 48 €

Date check-in STANDARD                          
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 25% 
(31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.04.2020)

22.05-04.06; 
20.09-29.09 38 € 29 € 32 € 35 €

05.06-19.06; 
07.09-19.09 52 € 39 € 44 € 47 €

20.06-04.07; 
25.08-06.09 65 € 49 € 55 € 59 €

05.07-24.08 79 € 60 € 67 € 72 €
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Nisipurile de Aur

Descriere: Hotelul dispune în total de 200 de camere modern amenajate și 
spațioase. Hotelul a fost renovat în 2011.
Localizare: Este situat la 400 metri de plaja din Nisipurile de Aur, 15 km de stațiunea 
Varna și 23 km de Aeroportul din Varna.
Facilități hotel: Recepție 24h, restaurant, bar, cameră de bagaje, schimb valutar, 
asistență medicală, piscină exterioară adulți, piscină pentru copii, loc de joacă, aer 
condiționat, internet wireless, lift, spălătorie, teren de tenis. 
Facilități camere: Balcon, aer condiționat, televizor, telefon, mini-bar, birou, uscător 
de par, baie cu duș, internet wireless, mochetă, balcon/terasă.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Renovat in 2011
•	 Loc de joacă
•	 Camere spațioase

Hotel Excelsior 
Nisipurile de Aur

hh standard 
de la 28 €/zi

Reduceri: Copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-12,99 ani in camera Large cu 2 adulti 
- 50% reducere; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 20% reducere; Extras: 7=5 pentru sejururi in 
perioada 12.05-10.06 si 07.09-30.09; 7=6 pentru sejururi in perioada 11.06-17.06 si 01.09-06.09
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                           
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (31.03.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.04.2020)

12.05-03.06; 20.09-30.09 35 € 28 € 32 €

04.06-16.06; 05.09-19.09 44 € 35 € 40 €

17.06-02.07; 21.08-04.09 49 € 40 € 45 €

03.07-20.08 58 € 47 € 53 €

Date check-in STANDARD                    
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(31.03.2020)

01.05-11.06; 09.09-30.09 18 € 14 € 15 €

12.06-10.07; 25.08-08.09 25 € 20 € 22 €

11.07-24.08 34 € 27 € 29 €

Descriere: Hotel Ambassador este situat la cca. 30 m de plaja din renumita stațiune 
Nisipurile de Aur. Hotelul este destinat familiilor cu copii și cuplurilor în căutare de 
relaxare într-un loc confortabil ce dispune de diverse facilități.
Localizare: Amplasat la aproximativ 30 m de plajă, aproape de centrul stațiunii și la 17 
km de Varna.
Facilități hotel: Recepție 24h, restaurant, bar, internet wireless (contra cost), schimb 
valutar, magazin , parcare, tenis de masă, piscină, saună, loc de joacă, fitness.
Facilități camere: Baie cu cadă/duș, balcon, aer condiționat, mini-bar, uscător de păr, 
Tv.

CAZARE | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

•	 Situat pe plajă
•	 Piscină
•	 Facilitati pentru copii

Hotel Ambassador 
Nisipurile de Aur

hh standard 
de la 14 €/zi

Reduceri: Copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-11,99 ani in camera cu 2 adulti - 50% 
reducere; Al 3-lea adult - 20% reducere; Extras: 7=5, 8=6, 9=7, 10=8, 11=9, 12=10, 14=10 pentru sejururi pana la 
11.06 si de la 09.09
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include: transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale
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Albena

Descriere: Renovat în anul 2009 și cu un personal calificat, Flamingo Grand Hotel 
este o veritabilă bijuterie. 
Localizare: Situat în centrul staţiunii Albena, la doar 150 m de plajă.
Facilităti hotel: Restaurant a la carte, restaurant, tango-bar, lobby, Spa, plajă privată, 
piscină acoperită, piscină exterioară cu tobogane, piscine pentru copii, șezlonguri cu 
umbrele, sală de fitness, billiard, spațiu de joacă, seif, Wi-Fi, parcare (contra cost). 
Facilități camere: Aer condiționat, TV, internet wireless, seif, mini-bar, ceainic 
electric, telefon, fier și masă de călcat, baie cu duș/cadă, uscător de păr, telefon în 
baie, bucătărie complet echipată, masă cu scaune, terasă.

Descriere: Hotel Malibu este situat în centrul stațiunii  Albena, la 150 metri de plajă și 
foarte aproape de centrul balneologic Medica
Localizare: Hotelul este situat în centrul stațiunii Albena, la 150 m de plajă, 30 km de 
Aeroportul din Varna  și la 12 km de centrul stațiunii Nisipurile de Aur. 
Facilități hotel: Recepție, restaurant, bar, parcare, aer condiționat, lobby, Wi-Fi, 
piscină, șezlonguri și umbrele la piscină,  închiriere de biciclete, loc de joacă pentru 
copii, lifturi, sală de conferințe, teren de tenis, cameră de bagaje.
Facilități camere: Baie cu duș și uscător de păr, telefon, Tv prin satelit, aer 
condiționat, acces internet wireless, mini-bar, telefon, seif, balcon/terasă.

CAZARE | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

•	 Centru Spa
•	 Plajă privată
•	 Camere spațioase și moderne

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Situat în centrul stațiunii Albena
•	 Aproape de plajă
•	 Recomandat cuplurilor

Flamingo Grand Hotel & SPA 
Albena 

hh superior 
de la 42 €/zi

Hotel Malibu 
Albena

hh standard 
de la 25 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil in DBL -  70% reducere
Al 3-lea adult   - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 10 
sau 14 nopti; Masa de pranz - 15 €/adult, 8 €/copil

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil in DBL - 70% reducere
Al 3-lea adult - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 
10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala,taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                           
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

15.05-07.06; 
14.09-31.10 53 € 42 € 44 € 48 €

08.06-21.06; 
07.09-13.09 60 € 48 € 51 € 55 €

22.06-01.07; 
25.08-06.09 70 € 56 € 60 € 64 €

02.07-24.08 79 € 63 € 67 € 72 €

Date check-in STANDARD                         
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

15.05-07.06; 
14.09-31.10 32 € 25 € 27 € 29 €

08.06-21.06; 
07.09-13.09 43 € 34 € 37 € 39 €

22.06-01.07; 
25.08-06.09 57 € 45 € 48 € 52 €

02.07-24.08 67 € 54 € 57 € 61 €
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Albena

Descriere: Cadrul natural unic, înaltul nivel al prestărilor și calitatea serviciilor oferite, 
garantează odihna și confortul deplin al oaspeților. 
Localizare: Hotelul este situat într-o locație linistită din Albena, la 800 m de plajă. 
Facilități hotel: Recepție, lobby, seif, Wi-Fi, piscină exterioară, 2 piscine interioare. 
Șezlonguri și umbrele la piscină, piscină pentru copii cu tobogan, centru Spa, tenis de 
câmp, teren de volei și de fotbal, loc de joacă.  
Facilități camere: Baie cu duș și uscător de păr, telefon, Tv prin satelit, aer 
condiționat, acces internet (gratuit) și balcon. Hotelul dispune de o cameră special 
amenajată pentru persoane cu dizabilități.  

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE+

•	 Recomandat familiilor cu copii
•	 Sezlonguri și umbrele gratuite
•	 Intrare gratuită la AquaMania

Hotel Primasol Ralitsa Superior 
Albena

hh superior 
de la 25 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil in DBL - 70% reducere
Al 3-lea adult  - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 
10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD Loc in  
dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

15.05-07.06; 
14.09-31.10 31 € 25 € 26 € 28 €

08.06-21.06; 
07.09-13.09 45 € 35 € 38 € 41 €

22.06-01.07; 
25.08-06.09 57 € 45 € 48 € 52 €

02.07-24.08 60 € 49 € 51 € 55 €

Descriere: Hotel Gergana este situat pe plajă, în Albena, în proximitatea Rezervației 
forestiere Baltata. Hotelul este unul dintre cele mai apreciate hoteluri din stațiune. 
Localizare: Situat pe plajă, în staţiunea Albena, la 41 km de Aeroportul din Varna.
Facilităti hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, bar, piscină, cameră de 
bagaje, acees imediat la plajă, aer condiționat, magazine, parcare (contra cost), loc de 
joacă, terasă, piscină, cenru Spa fitness.
Facilități camere: Camerele și apartamentele sunt amenajate modern și dispun de 
aer condiționat, baie cu dus, telefon, TV și televiziune prin cablu, internet wireless, 
balcon cu vedere spre mare sau spre parc.

CAZARE | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

•	 Centru Spa
•	 Plajă privată
•	 Recomandat familiilor cu copii

Hotel Gergana 
Albena

hh standard 
de la 27 €/zi

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil in DBL - 70% reducere
Al 3-lea adult   - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7, 
10 sau 14 nopti

Tariful include: cazare si masa conform ofertei
Tariful nu include:  transport autocar, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), taxa de resort (obligatorie), alte 
taxe si cheltuieli personale

Date check-in STANDARD                             
Loc in  dubla/noapte

EARLY BOOKING 
20% (31.01.2020)

EARLY BOOKING 15% 
(29.02.2020)

EARLY BOOKING 10% 
(31.03.2020)

15.05-07.06; 
14.09-31.10 34 € 27 € 29 € 31 €

08.06-21.06; 
07.09-13.09 49 € 39 € 42 € 45 €

22.06-01.07; 
25.08-06.09 66 € 53 € 56 € 60 €

02.07-24.08 79 € 63 € 67 € 72 €
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O zi cât o  
vacanȚĂ

Iubim România  și ne-am decis ca trebuie explorata pe indelete, 
chiar și de cei cu putin timp la dispozitie. Astfel ca, începând cu 

2015 am inclus în portofoliu un nou concept: excursii de o zi 
sau	“O	zi	cat	o	vacanță”.	Ulterior,	am	imbogățit	portofoliul	

și cu Bulgaria. Pastram traditia și va invitam sa 
petreceti o zi cat o vacanță în România și Bulgaria!

Piața Romană nr. 9, Sc. E, Et. 1, Ap. 2, Sector 1 - București 
Tel: +4 031.131.00.00

email: solicitari@helloholidays.ro

  www.helloholidays.ro          www.helloholidaystransport.ro
www.spunehellovacantelortale.ro

de la 

99 lei

Balchik Veliko Tarnovo

Plevna & Ruse VARNA

KAZANLAK Delta Dunării VISCRI & SIGHISOARA

Conacele Potlogi, Golesti, Stefanesti


