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Unde MERGEM vara asta..
Iubești să lenevești, adori să faci shopping, să negociezi, visezi să explorezi sau să o ții tot într-un SPA? Concediul
poate fi în mii de feluri. Îl percepem fiecare altfel și ni-l petrecem diferit. Tocmai de aceea, pentru o vacanță fix pe
gustul tău, e bine să cunoști ce-ți poate oferi destinația. Află din catalogul nostru particularitățile fiecărei stațiuni
Hello Holiday din Bulgaria, Grecia și Turcia și alege unde ai vrea să mergi. Cele mai bune ofere le găsești tot aici.
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Acest catalog nu reprezintă contractul cu turistul. Tarifele sunt valabile la data tiparirii catalogului (Ianuarie 2020) si pot aparea modificari ulterioare. Pozele si informatiile
prezentate au caracter informativ, fiind preluate de pe site-urile oficiale ale hotelurilor sau de la partenerii locali, de aceea este posibil ca aceste informatii sa varieze de la un
sezon la altul. Va rugam sa solicitati in agentie informatii actualizate privind facilitatile gratuite/contra-cost ale unitatilor de cazare (acestea au dreptul de a-si modifica politica
interna a serviciilor oferite) si sa consultati site-urile oficiale ale acestora. Dimensiunile, design-ul sau pozitionarea camerelor pot varia, de aceea nu este garantata cazarea in
camerele din imaginile prezentate. 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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zeci de mii de călătorii…
Peste 140 000 de turiști care ne-au ales
Peste 1000 de agenții partenere

Investim

pentru
tine

Ne exprimăm cu entuziasm pasiunea
pentru vacanțe! Investim în ele, în
calitatea lor și în calitatea sejururilor
pe care le vei petrece în continuare
împreună cu noi. Știm că un sejur
frumos este bogat în zâmbete,
indiferent că îl petreci singur la malul
mării, în doi sau cu întreaga familie.
Atâta timp cât beneficiezi de transport
sigur, cazare confortabilă și o echipă
de agenți prietenoși, poți fi convins că
vacanțele tale vor începe întotdeauna cu
bucuria de a spune Hello la îmbarcare.
O spunem cu încredere întrucât suntem
atenți la fiecare detaliu și îți organizăm
fiecare vacanță ca pe a noastră.
700.000 € în două autocare noi
O investiție mare, care demonstrează
dorința de a îți oferi ce-i mai bun.
Am investit în confortul transportului
Hello Holidays, mulțumindu-ți astfel
pentru sejururile petrecute împreună
de-a lungul celor 13 ani de existență.
Am îmbunătățit serviciile prin calitate,
investind 700.000 € în două autocare
noi, iar în 2020 vrem să-ți oferim și
mai mult. Venim cu proiecte de suflet,
în speranța de a spune Hello vacanțelor
tale, împreună!
Călătorim de 13 ani cu tine,
pentru tine!
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Peste 2450 de curse anual
11 Autocare noi, în flota Hello Holidays

Spune Hello Vacanțelor Tale!
„Lumea este o carte,
iar cel care nu calatorește,
citește doar prima pagina”
(Sf. Augustin)

2007

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

2009

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!

2010

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.

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.

De peste 13 ani, împreună
2011

Lefkada și Parga intră în
portofoliul 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.

2012

Și mai multe autocare! Da,
este anul unei dezvoltări
rapide. Numărul turiștilor
crește. Suntem singura agenție
touroperatoare de curse charter
în Lefkada și Parga, motiv pentru
care cumpărăm mai multe
autocare.

2013

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

2015

Începem cu o petrecere. Împlinim 10 ani cu vacanțe de nota 10! Am
lansat concursuri cu premii pentru turiștii fideli și nu numai, am colindat
țara-n lung şi lat pentru a ne vizita partenerii și am organizat două
infotrip-uri marca Hello Holidays (sun & fun), în Grecia şi Turcia. Am
început călătoria din pasiune, cu doi angajați. După 10 ani, tot din pasiune
continuăm. Cei drept, în număr mai mare! Promitem dezvoltare, promite
și mai multe vacanțe în și mai multe destinații.

2019

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

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.

2016

„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.

2017

2014

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.

2018

Lansăm circuitele europene! Peste 20.000 de turiști ne spun acum
„Hello”, dintre care 8000 din noile circuite. Ne bucurăm de un real
succes. Peste 150 de plecări cu avionul sau autocarul, în doar câteva luni
de la lansarea noului produs Hello Holidays. Da, am devenit mai buni.
Oferim calitate și facem față chiar și celor mai pretențioși turiști.

2020

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

EXTRA SMILE
Cu noi, experiența vacanței
începe de la îmbarcare.
Ne-am mărit flota de autocare! Am investit 700.000 € în doua autocare
de lux marca Setra, singurele modele a căror producție mai are loc în
Germania. Pentru tine! Pentru că știm că vacanța nu înseamnă doar cazare,
ci că experiența începe de la îmbarcare. Astfel, am pus siguranța și confortul
pe primul loc, oferindu-ți o calitate superioară privind designul și confortul pe
șase roți! Autocarele tranzitează astăzi rute internaționale, în programe unde
se călătorește adesea noaptea și este nevoie de mai mult confort. Vor parcurge
trasee spre Grecia, Turcia și circuite prin Europa și în România. Bucură-te de
un transport de calitate și fii fără griji! Tarifele rămân în continuare low cost.

Siguranța e prioritatea noastră
Calitatea ne definește
		Tarifele ne recomandă
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Autocare impecabile,
servicii de calitate
De anul acesta, Flota Hello Holidays Transport include două modele noi, de lux:
Setra 516 HD și Setra 519 HD, realizate în fabrica din Neu-Ulm, din Germania.
Am optat pentru autocare noi gândindu-ne, în primul rând, la siguranța ta. Astfel, flota
modernă de autocare, echipa noastră de asistență și șoferii cu atestat pentru transport
persoane oferă servicii complete 24/24, 7 zile pe săptămână și garanția unei călătorii fără griji.
Sociabili și bine pregătiți, șoferii Hello Holidays Transport cunosc fiecare traseu în detaliu, putând
să-ți ofere orice informație ai nevoie, chiar și despre destinație. Au călătorit în toată lumea, știu ce să-ți
recomande la nevoie și cunosc traseele ca-n palmă. Le-au străbătut de mii de ori. De aceea, fii convins că
vor a lege întotdeauna ruta cea mai potrivită pentru a-ți asigura o călătorie rapidă, în siguranță și cu peisaje
frumoase, cu care să-ți începi plăcut vacanța.

Ce îți oferim
Îți oferim certitudinea că se poate, chiar și la
prețuri mici. Îți oferim șoferi calificați, care știu să
fie oameni, știu că înțeleagă eventualele probleme/
cereri din partea ta. Îți oferim transport de
calitate internațională. Și, peste toate, îți oferim
respect, profesionalism și cele mai bune servicii de
transport, când vine vorba de calitate-preț:

- Închirieri autocare pentru transport persoane pe rute interne și internaționale, pentru vacanțele tale sau
pentru diferite evenimente: team building-uri, tururi de oraș, circuite, excursii școlare sau orice alte deplasări
necesare ție.
- Șoferi cu certificare internațională în transportul de persoane.
- Calitate superioară, în acord cu normele internaționale. Folosim mijloace de transport moderne și bine întreținute:
autocare dotate cu aer condiționat, cala de bagaje, stație + microfon, instalație audio-video și scaune rabatabile.
- Permanenta reînoire a flotei. Doar așa îți asigurăm cele mai moderne servicii.

De ce noi?

Fiecare detaliu contează

Pentru că suntem profesioniști și pentru că vrem
să iubești călătoria Hello! Și muncim pentru asta!
Ne plac vacanțele și le organizăm ca pe ale noastre,
împărtășind fiecare experiență nouă cu turiștii
noștri. Ne considerăm cea mai sociabilă agenție de
turism din România, având convingerea că turismul
nu este doar un business, este un stil de viață.
Este o călătorie care îți schimbă percepția asupra
vieții cu fiecare popas. De aceea ne dezvoltăm,
investim constant pentru înnoirea autocarelor și
întreținerea acestora la standarde europene.
Așadar, spune Hello vacanțele tale, bucurându-te
de noua noastră flotă de autocare!

Operăm o gamă largă de autocare clasificate 3*, cu o
capacitate între 49 și 65 de locuri, din cea mai bună
selecție de producători din Europa, oferind cele mai
înalte standarde de siguranță și confort. Ele sunt
dotate cu climatronic, încălzire, scaune rabatabile,
instalație audio-video (microfon, DVD, radio CD,
LCD). Flota Hello Holidays este menținută de o
echipă de service calificată, condusă de un manager
specialist din România. În ceea ce privește siguranța,
toate vehiculele respectă un program riguros de
întreținere preventivă internă. Toate scaunele sunt
prevăzute cu centuri de siguranță, toate vehiculele
sunt testate de două ori pe an pentru standardele
de emisie și toate vehiculele sunt echipate cu sistem
de urmărire GPS pentru a monitoriza mișcările
vehiculului. Filozofia noastră: fiecare detaliu contează!
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Ești pe mâini bune!
Realizăm călătorii reușite de peste 13 ani! Am străbătut Europa în lung și-n lat, am oferit zâmbete și am legat noi
prietenii. Ne-am dezvoltat alături de voi, cu ajutorul vostru, datorită cerințelor voastre. Anul trecut peste 18.000 de
turiști au fost împreună cu noi în mai mult de 90 destinatii. Poți fi sigur că ești pe mâini bune!

18
46
28
24
189
81
mii de turiȘti

destinații în grecia

destinații în turcia

destinații în bulgaria

plecări cu autocarul

plecări cu avionul
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Oamenii Hello

…de la sejururi

Creativi, pozitivi, entuziaști și cu experiență. Patru atribute care ne caracterizează. Adăugăm și pasiune,
iar rezultatul suntem noi, o echipă închegată, și vacanțele noastre de suflet, marca Hello Holidays.
Muncim mult, dar ne place pentru că așa ajungem să te cunoaștem. Așa ajungem să străbatem Europa
și să-i știm fiecare colțișor. Suntem mereu gata de drum, de poze, de noi prietenii și de a-ți răspunde
oricărei întrebări. Iar acesta este doar începutul. Hai să facem cunoștință!

„Un apus superb. Obiceiuri și tradiții
impresionante. Moschei. Mâncare delicioasă.
Călătorind o oră pe coasta Antalyei, vei gasi
Çıralı si Olympos, un loc uimitor unde să-ți
petreci vacanța de vară. Aici vei gasi plantații
de portocali, vei putea face drumeții prin
zonă și vei simți că ai atins o mica bucată din
tarâmul Raiului, datorită frumuseții florei
ce umple acest loc exotic. Până la urmă, de
ce iubesc Turcia? O iubesc pentru ceea ce
sunt atunci când mă duc acolo.” Veronica
Iordache (Manager destinații – Turcia,
Romania)

“De ce ai alege Tolo? Am fost
norocoasă sa petrec un sejur
extraordinar în Tolo si sa ii
descopăr plajele nisipoase, peisajele
magnifice, siturile arheologice
din Peloponez, fapt care face din
aceasta, o statiune de vizitat pe
tot parcursul anului. Tolo are acel
aer autentic grecesc, după care
tanjesc de fiecare data când pășesc
pe tarmurile elene.” Corina Bindea
(Responsabil destinatie - Grecia)

“Cum altfel sa ma desprind de rutina
cotidianului si de zgomotul traficului decat
alegand sa plec intr-o vacanta...
O tara cu o cultura si o istorie care a
influentat dezvoltarea intregii omeniri,
Grecia este, fara doar si poate, o destinatie
care trebuie bifata macar o data in viata.
Cel mai frumos apus de soare pe care
l-am vazut vreodata, a fost in Santorini,
degustand delicii culinare locale si privind
nesfarsitul marii... un loc minunat!”
(Lizette Dragomirescu - Responsabil
destinatie - Bulgaria)

„Cel mai frumos apus vazut vreodata l-am trait in Insula
Thassos. Din culorile cerului am inteles in acele momente
ca fiecare calatorie are unicitatea ei, iar multitudinea
de culturi, peisaje si situatii pe care lumea ni le ofera,
reprezinta oportunitatea unica de cunoastere, bucurie si
evolutie personala.” Ionut Gagiu (Manager transport)

„Visul meu de vacanta in Insula
Corfu este un cocktail savuros
la barul 7th Heaven, suspendat
deasupra Mării Ionice si cu o
priveliște ametitoare catre cea
mai frumoasa plaja ascunsa de pe
insula: Logas Beach. Daca ajungi la
ceas de seara vei prinde unul dintre
cele mai renumite apusuri de
soare din Grecia.” Alina Colfescu
(Dispecer transport)

„Fiind familist, intotdeauna caut o varianta
de vacanta care sa multumeasca toti membrii
familiei, de la mic la mare. Arunca un ochi pe
ofertele Hello Holidays si sigur vei gasi ceva
ce sa ti se potriveasca.” Catalin Dutu (Șef
contabil sejururi)

“Grecia este partea din viata mea aproape zilnic. O melodie greceasca, un
gand la peisajele din Grecia sau chiar o interactiune cu unul din colegii de
acolo. Mereu cand ajung in Grecia, imi incep ziua cu un freddo cappuccino
si cu o placinta bougatsa. Este reteta perfecta pentru o vacanta de neuitat.
Fie ca aleg nordul tarii cu destinatii precum Thassos, Halkidiki sau chiar sudul
Greciei, in Peloponez, de fiecare data gasesc cate ceva nou de explorat: o
plaja retrasa, o biserica mica ascunsa de agitatia orasului sau chiar un port
pescaresc.” Cosmin Vasile (Manager destinatie - Grecia)
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Discount

Deals
Dacă ești în căutarea unor reduceri și beneficii pentru vacanțe de
vară la mare, ai ajuns la locul potrivit. Am lansat o varietate de sejururi
în destinații noi și opțiuni pentru a-ți face escapada de vară cât mai
accesibilă. Fie că optezi pentru First Minute, că alegi Economy Rooms
sau vrei să achiți în rate, spune Hello și îți oferim cea mai bună opțiune.
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REDUCERI2020
Nu ar fi minunat să ai deja vacanța 2020 „în geantă”? Să
stai relaxat cu gândul plecării la mare? Nu, nu este prea
devreme să-ți rezervi sejurul pe litoral, nici dacă vrei să
pleci în septembrie. La început de an ai cele mai generoase
reduceri. Fie că te gândești la o vacanță de familie, fie că
vrei la plajă în doi sau cu un grup de prieteni, fii convins
că, alături de noi, vei beneficia de cel mai bun discount al
momentului.

De ce noi, agenția Hello Hollidays?
Pentru că facem asta de 13 ani. Pentru că ne-am înmulțit
unitățile de cazare și avem propria flotă de autocare, iar
asta ne permite să oferim reduceri mari, de volum. Pe
scurt, vindem mult și putem să-ți oferim reduceri pe
măsură, pentru a te bucura de o vacanță cât mai ieftină,
dar de calitate. De aceea am creat conceptele de First
Minute și Economy Room. Vacanța în Rate a apărut din
dorința de a oferi oricărui turist, indiferent de buget,
posibilitatea unui concediu frumos. Toți merităm o vacanță.

First Minute
Un concept care îți asigură locul în vacanță și cel mai bun
discount al hotelului. Practic, îți alegi hoteluri și rezervi
din timp cu discount. Fiecare hotel are un procent de
reducere. Astfel, pentru o cazare cât mai ieftină, ținând
cont de raportul calitate-preț, vezi procentul de discount
First Minute afișat în tabelul fiecărui hotel din acest
catalog.

Până la 40% prin Economy Rooms
Ca agenție, lucrăm direct cu hotelurile și obținem cele mai
bune prețuri pentru a îți oferi cât mai multe disponibilități
de cazare. Astfel, am creat concepul de Economy
Rooms, camere în diferite destinații și la diferite hoteluri
contractate de Hello Holidays, pe care ți le oferim la
prețuri chiar si mai mici de 40%. Gândește-te ce ți-ai dori
de la vacanța ta și analizează procentele de discount.

Reducerile se aplică la tariful standard (pachetul de bază fără alte taxe și suplimente).
Nu se permit anulări/modificări, penalizarea fiind de 100% din suma achitată.
Reducerile nu se cumulează cu alte oferte speciale și nu se aplică retroactiv pentru rezervările deja confirmate!

FIRST
MINUTE

VACANța
ÎN RATE

ECONOMY
ROOMS

Se aplică în cazul achitării unui avans
de 30% la înscriere, 40% până pe
30.04.2020 și diferența de 30% se
achită cu până la 30 de zile înainte de
plecare.

Se aplică în cazul achitării unui avans
de 25% la înscriere, 25% până pe
31.05.2020, 25% cu până la 60 de
zile înaintea plecarii și diferența de
25% se achită cu până la 15 zile înainte
de plecare.

Oferta este valabila in limita locurilor
disponibile. Se aplică în cazul achitării
unui avans de 50% la înscriere, 20%
cu până la 90 de zile înaintea datei de
plecare și diferența de 30% cu până la
15 zile înainte de plecare.

până la 30.04.2020

până la 15.06.2020

valabilitate tot sezonul
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Clasificarea
unităților de cazare
Sejurul înseamnă relaxare. Înseamnă balanța dintre
plăcerea odihnei, savoarea mâncării, frumusețea
peisajelor și clipele unice petrecute în doi sau cu
familia. O balanță între stilul tău și profesionalismul
nostru. Pentru că nu există un mod corect sau greșit
de a călători, dar fiecare stil de vacanță își are propriile
avantaje.

Tarife avantajoase

Studio
Studioul reprezintă unitatea
de cazare formată din
camere duble, triple şi/
sau cvadruple, care oferă
baie proprie şi chicinetă
utilată pentru prepararea
micului dejun sau a diverse
gustări (există excepţii unde
chicineta este poziţionată
în afara camerei). Camerele
studiourilor sunt, de regulă,
mai spaţioase faţă de cele ale
unităţilor de cazare standard.
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Raport bun calitate/preț

Self-catering
Studioul/vila nu asigură
mesele, însă au în dotare
chicinetă utilată cu minimul
necesar și oferă posibilitatea
de a vă prepara diferite
gustări/ceai/cafea. Unitățile
care funcționează în regim
de self-catering asigură
curățenia doar la sosire și la
plecare, nu se dau prosoape
sau cosumabile (săpun,
hârtie igienică, saci de gunoi,
detergent de vase etc.).
Fac excepție cele unde este
specificat altceva.

CALITATE SUPERIOARă

Chicinetă
Zonă de mici dimensiuni,
utilată cu minimul necesar:
chiuvetă, plită, frigider/
răcitor, veselă și tacâmuri.
Chicineta se folosește
pentru preparate rapide
(ceai/cafea, supe instant) și
nu pentru prăjeli sau pentru
mâncăruri care necesită
mult timp de preparare și
al cărei miros poate deranja
ceilalți turiști. Orice abatere
de la această regulă poate fi
penalizată de proprietar.

Clasificare cazare
Clasificarea face o
diferențiere a unitatilor de
cazare din punct de vedere
al serviciilor și al facilităților.
Unitățile de cazare sunt
clasificate în funcție de
legislația țării în care se află.
În Grecia, studiourile/vilele
sunt clasificate în chei, iar
hotelurile și aparthotelurile
în stele. Unitățile de cazare
Exclusiv Hello Holidays
sunt vizitate și verificate
de personalul agenției iar
clasificarea acestora este
confirmată de agenție.

SERVICII EXCEPțIONALE

Economy Rooms
Camerele din oferta
Economy/Promo Rooms
sunt camere limitate ca
număr, au perioade de
vânzare diferite și beneficiază
de reduceri speciale. Ele
oferă aceleași condiții de
cazare ca restul camerelor
din ofertă, doar că, în unele
situații pot apărea anumite
inconveniente cum ar fi:
poziționarea în zone mai
puțin favorabile (anexe,
parter, pe colț etc.), pot avea
dimensiuni mai mici, fără
balcon sau pot avea vederea
obstrucţionată.

Transferuri
Din t, arã

Tarifele de mai jos sunt de persoană
și sunt valabile pentru transport
dus-întors.
Orele de îmbarcare se comunică
odată cu transmiterea informării de
plecare și pot suferi modificări (timpi
de așteptare), în funcție de condițiile
de trafic și legăturile de transfer, atât
la plecare cât și la întoarcere.

La cerere, efectuam transferuri
din diferite orașe ale tarii catre
București, inlesnindu-va astfel
calatoria. În functie de marimea
grupului, un autoturism, microbuz
sau autocar va asteapta gata de
drum Ia unul din punctele de
transfer alese.

Turiștii sunt rugați să se prezinte la
locul de întâlnire cu cel puțin 30 de
minute înainte de ora stabilită.
În funcție de mărimea grupului,
transferurile din țară se efectuează
cu autoturism, microbuz, minibus
sau cu ajutorul firmelor ce
efectuează curse de linie!

Tg. Mures

Orașele reprezintă puncte de
îmbarcare/debarcare! Traseele
pot suferi modificări în funcție de
numărul de participanți existenți pe
ruta respectivă!

Orașul

Locul de intalnire

Tarif

Orașul

Locul de intalnire

Tarif

SUCEAVA

Hotel Bucovina

40 €

DEVA

McDonald’s Gară

35 €

PIATRA NEAMȚ

Hotel Central

35 €

SIBIU

Benzinăria Mol - Șelimbăr

25 €

IAȘI

McDonald’s Gară

40 €

MEDIAȘ

Autogară

30 €

ROMAN

Gară

30 €

SIGHIȘOARA

Parcare Kaufland

30 €

BACĂU

Parcarea Stadionului Municipal

30 €

TG. MUREȘ

Benzinaria Mol – 1 Dec 1918

35 €

FOCȘANI

Lukoil - Centru

25 €

BRAȘOV

Benzinaria Mol - Calea Bucuresti

25 €

BUZĂU

McDonald’s Unirea

20 €

SINAIA

Gară

20 €

GALAȚI

McDonald’s

20 €

CĂMPINA

Popas Casa Bucur - Km 92

15 €

BRĂILA

Magazin Penny/Soseaua Buzaului

20 €

PLOIEȘTI

Restaurant/Motel Km 6 (in spatele benzinariei Petrom)

12 €

CRAIOVA

McDonald’s - Calea București

22 €

RM. VÂLCEA

Sala Sporturilor

18 €

SLATINA

Autogară

18 €

PITEȘTI

McDonald’s Gară

12 €

CONSTANȚA

Gara CFR

25 €

BUCUREȘTI

Academia Militară Română
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Atât de mult

inclus
Sejurul înseamnă relaxare. Înseamnă balanța dintre plăcerea odihnei, savoarea mâncării, frumusețea
peisajelor și clipele unice petrecute în doi sau cu familia. O balanță între stilul tău și profesionalismul
nostru. Pentru că nu există un mod corect sau greșit de a călători, dar fiecare stil de vacanță își are
propriile avantaje.
De la experiențe de 5* cu all inclusive, la bucuria simplității, a caselor văruite în alb și a bucatelor
preparate ca-n vremea bunicii, fiecare sejur Hello Hollidays este gândit pentru tine, alături de tine.
Te ghidăm spre destinația potrivită, îți povestim totul despre ea, îți propunem varianta adecvată
bugetului tău și îți creăm întregul pachet pentru a te lipsi în totalitate de griji.
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ÎT,i mulT,umim

pentru că ne-ai ajutat să fim printre

cei mai buni

Facem ceea ce ne place și credem în ceea ce facem! Tocmai de aceea, vă invităm pe toți, călătorii noștri,
să scrieți cu sinceritate impresiile voastre, pe site-ul Hello Holidays.
97% dintre ele ne recomandă.

Comunicăm prin imagini, prin cuvinte, prin gesturi și prin ofertele pe care ți le recomandăm
în fiecare zi pe blog și pe facebook @helloholidays.ro. Credem că experiențele frumoase ne apropie.
Este felul nostru de a

Spune Hello Vacant, elor tale!
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Turcia

Când ne gândim la destinațiile noastre preferate, Turcia este una dintre cele cu
adevărat uimitoare, rămâne o țară cu un farmec aparte, celebră pentru plajele sale
întinse, serviciile ultra all inclusive de 5*, dar și pentru aromele Orientului. Un
tărâm exotic, primitor și cald pentru milioanele de turiști care-i calcă pragul, o
țară a extremelor, cu Spa-uri relaxante, unice și bazaruri agitate.Turcia ascunde
și câteva secrete care-i lasă mereu surprinși pe vizitatori. Peste toate, însă, stă
veselia, entuziasmul și plăcerea socializării la o cafea proaspăt măcinată, după o
lungă serie de degustări ale nenumăratelor specialități locale. Pentru că, oricât
ai vrea, nu te vei putea abține. Vrei să încerci, să descoperi, să deguști și să vezi
detaliile acestei culturi minunate. Iar dacă toate acestea nu-ți sunt de ajuns,
servește un ceai și gândește-te la Cappadocia și la ruinele legendarei Troia.
Așa arată Turcia în câteva cuvinte.Ți-ai dori o vacanță aici?

Te rog, fii un călător, nu un turist. Încearcă lucruri noi,
întâlnește oameni noi și uită-te mai departe de ceea ce se află în
fața ochilor tăi. Acestea sunt cheile pentru a înțelege
minunata lume în care trăim. (Andrew Zimmern)

INFORMAȚII
GENERALE

Marea Neagra
Edime

Suprafață: 783,562 km²
Capitală: Ankara
Populație: 77,7 milioane
Limbă: turcă
Religia: 97% musulmană
Artvin
Monedă: liră turcească - TRY
Samsun
Rize
Giresun
Greutăți
și
măsuri:
metrice
Ordu
Trabzon
Electricitate: 220V
Gümüshane
Ora: înainte cu o oră față de Bayburt
România
Tokat
(valabil doar pentru ora de iarnă)
Eryurum
Sivas
Clima:
Clima în Turcia Erzincan
este foarte variată.
În mod general este dominată de climă
Tounceli
subtropicală, cu veri fierbinți
și ierni
Bingöl
moderate. Excepție face partea de est Mus
Elazig
a țării, unde în toată perioada anului
Malatya
temperatura este mai scăzută. Sezonul
Dizarbakir
estival începe cam pe la sfârșitul
luniiBatman
Adryaman
aprilie și în unele zone ține aproape până la
Kahramanmaras
Mardin
sfârșitul lui octombrie.

Sinop

Kırklareli
Bartın

ISTANBUL

Kastamonu

Zonguldak

Tekirdağ
Karabük

Izmit

Marea Marmara

Yalava

Adapazar

Düzce

Bolu

Çanakkale

Bursa

TROIA

Bilecik

Ankara

Balıkesir

Yozgat

Eskişehir
Kütahya

Kırıkkale

TURCIA

Manisa

Kırşehir

CAPPADOCIA

Afyon

Nevşehir

Uşak

Kayseri

Askaray

EPHESUS

KUSADASI
Aydin

PAMUKKALE
Denizli

Isparta

Niğde

Kanya

Burdur

BODRUM
Marea Egee

Amasya

Çorum

Çankırı

Muğla

MARMARIS

Osmaniye

Karaman

Gayiantep

Adana

ANTALYA

Antiach
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Ag

Bitlis

Siirt

Kilis

ALANYA

Marea Mediterana

Kars

Sanliurfa

STEAGUL TURCIEI

Mersin

Ardahan

Steagul Turciei este format dintr-o
semilună și o stea albă pe fond roșu. Steagul
este poreclit Ay Yıldız (turcă: „steaua și
luna”) sau al bayrak („steagul roșu”) și are
o origine complexă, fiind aproape identic
cu ultimul steag al Imperiului Otoman.
Roșul este o culoare proeminentă în istoria
Turciei, în special cu referire la bătăliile
sângeroase ale Războiului de independență.

Sirnak

DESTINATII HELLO HOLIDAYS Turcia
KUSADASI se află printre stațiunile preferate ale
turiștilor, oferă un mediu excelent pentru o vacanță
de neuitat, unul dintre motive fiind varietatea de
plaje dar și practicarea sporturilor nautice. Situat pe
coasta de vest a Turciei, Kusadasi este unul dintre
cele mai atractive orașe de la Marea Egee, deoarece
este aproape de importante situri istorice – Efes.
BODRUM. Numit de faimosul New York Times
“Saint Tropez-ul Turciei”, Bodrumul este un mic
port fascinant, situat pe coasta egeeană a Turciei,
la 270 km sud de Izmir, cu privirea îndreptată spre
o parte a Greciei – Insula Kos. Orașul și-a câștigat
celebritatea prin faptul că este orașul natal al
istoricului grec Herodot și, totodată, locul unde
se găsește Mausoleul din Halicarnas – una dintre
cele 7 minuni ale lumii antice . Este o încântătoare
destinație turistică ce satisface exigențele oricărui
turist. Bodrum va întâmpina cu o arhitectură tipic
mediteraneană, cu plaje de nisip spectaculoase și cu
mici golfuri stâncoase.
MARMARIS este cea mai sofisticată stațiune
turcească, situată în locul de întâlnire al Mării Egee
cu Mediterana. Golful său este cunoscut pentru
condițiile de yachting și atmosfera cosmopolită.
Este o destinație căutată în mod special de tinerii
care vor găsi aici o viață de noapte intensă, cu
numeroase baruri și discoteci, dar și de către
familiile cu copii.

ANTALYA este un loc pitoresc într-un cadru de
poveste, înconjurat de munții Taurus, de păduri,
de Marea Mediterana și o multitudine de vestigii
antice. Numită și “capitala turistică a Turciei”, având
un important port și aeroport internațional, orașul
este poartă de acces către celelalte stațiuni din
zonă, formând împreună cu acestea Riviera Turciei,
și locul unde milioane de turiști sunt fascinați an de

an de frumusețea naturală, culturală și istorică
a locului. Iar cei care preferă o vacanță dinamică se
pot delecta cu o diversitate de sporturi și activități:
golf, rafting, scufundări, safari, călărie și aqua
parcuri pregătite pentru distracție.

GASTRONOMIA
Deși obiectivele culturale și plajele spectaculoase rămân atracțiile principale ale Turciei, nici versatilitatea
bucătăriei acesteia nu te va lăsa indiferent, arta bucătăriei turcești fiind foarte cunoscută în întreaga lume.
Bucătăria turcească a fost influenţată mult de varietatea și anturajul multicultural al Imperiul Otoman.
Totuși, cel mai mare impact asupra gastronomiei turcești l-a avut bucătăria grecească și cea a Orientului
Mijlociu, dar a primit un amestec și din tradiţiile bucătăriei antice turcești ale Asiei centrale. Kumpirul este
unul dintre preparatele tradiționale ale turcilor, pe care îl găsești la orice colț de stradă – este vorba de un
cartof imens umplut cu diverse ingrediente și foarte bine copt. Pilavul (pilaful) este mâncarea de bază în
bucătăria turcească, consumat simplu sau în combinație cu diverse sortimente de cărnuri, acesta fiind un
fel principal consumat frecvent de turci. Dacă ajungi în Turcia și nimerești într-un restaurant la primele ore
ale dimineții, vei observă că vei fi cooptat să mănânci așa-numitul Menemen, un mic dejun sățios și copios
specific bucătăriei orientale.

PUNCTE DE INTERES TURISTIC
Turcia este o ţară fermecătoare, care oferă experienţe interesante tuturor categoriilor de turişti, indiferent
de preferinţele acestora. Iubitorii de istorie vor găsi aici vestigiile unor cunoscute civilizaţii din vechime,
pasionaţii de excursii în munţi au la dispoziţie sute de poteci alpine special amenajate. Pentru sportivi sunt
râuri cu ape repezi care străbat zone unde natura este neatinsă şi sălbatică. Riviera Turcească este foarte
populară din punct de vedere turistic. Staţiunile turistice situate pe litoralul nisipos de aproape 8000
de kilometri al Mării Egee şi al Mării Mediterane sunt vizitate anual de milioane de turiști străini. Este
considerată un paradis cu soare, plajă, mare,lacuri, munți, care oferă o vacanță unică, o schimbare majoră
față de viața de zi cu zi. În afară de oraşele de pe Rivieră, o altă destinație foarte populară în Turcia este
Istanbul, capitala culturală a țării, faimoasă nu numai datorită bogăției culturale și a numeroaselor obiective
turistice antice, medievale și noi, ci și pentru multitudinea restaurantelor, pub-urilor și locurilor de distracție
care oferă o viață de noapte agitată. Alte obiective turistice vizitate și cunoscute din Turcia sunt: oraşele
vechi Izmir, Troia, Efes – care oferă turiștilor ruinele orașelor antice greceşti; Pamukkale – cunoscut pentru
cele mai mari bazine de calcar cu apă termală din lume, precum și Cappadocia – faimos pentru casele
construite în labirinturi subterane și aspectul sau straniu, aproape selenar și, bineînțeles, capitala Turciei
– Ankara, care nu se poate lăuda cu un trecut la fel de glorios ca al altor oraşe, dar care stârneşte totuşi
interesul vizitatorilor prin modernitatea ei plină de contraste.
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Antalya
Legenda spune că unul dintre regii Pergamului
– Attalos al II lea – le-a ordonat războinicilor
săi să găsească “Raiul pe Pământ”. Războinicii
au călătorit din loc în loc prin lume până au
ajuns în Antalya de azi unde, minunându-se de
frumuseţea locului au spus ”Am găsit Pradisul”.
Oraşul care s-a născut în acea zi se numea
“Attalia”, iar numele i s-a schimbat în zilele
noastre, însă Paradisul pe care il promitea a
rămas acelaşi.
Situată pe coasta Mediteraneană a Turciei, și
capitală a provinciei cu același nume, Antalya
este un loc pitoresc într-un cadru de poveste,
înconjurat de munți (Taurus), păduri, Marea
Mediterană și o multitudine de vestigii antice.
Numită și “capitala turistică a Turciei” și un
important port și aeroport internațional, orașul
este poartă de acces către celelalte stațiuni
din zonă, formând împreună cu acestea Riviera
Turciei, și locul unde milioane de turiști sunt
fascinați an de an de frumusețea naturală,
culturală și istorică a locului.

Plajele din Antalya
Plaja Lara: este una din plajele cu cel mai fin nisip, ce nu poate fi
comparată. Situată la est de oraș, este o plajă lungă cu valuri blânde,
cu nisipul auriu închis. Cea mai mare parte a plajei este susținută de
servicii comerciale care oferă șezlonguri, umbreluţe, gustări, băuturi
și dușuri.
Plaja Side: această porțiune de plajă albă de-a lungul coastei
Mediterana, poate ajunge chiar și la 2 km și permite activități de plajă
nenumărate, precum și o viață de noapte trepidantă. Dar bijuteria
coroanei Side este extinderea de ruine romane care se află chiar pe
plajă, completând astfel o zi de relaxare pe plaja perfectă.
Plaja Alanya: Alanya este renumită în întreaga Europă pentru apele
sale albastre, vremea caldă și senină și plajele superbe, lungi de câțiva
kilometri și având nisip fin. Unele din plajele din Alanya au obținut de-a
lungul timpului și Steagul Albastru, fapt ce atestă calitatea acestora.
Plaja Konyalti: Situată în vestul Antalyei, este o plajă lungă cu
pietricele,care se întinde pe 5 kilometri spre munții Bey (3000 m
înălțime), sprijinită de un parc, este mai aproape de centrul orașului
decât este plaja Lara pe partea estică. Parcul are restaurante, cafenele,
baruri, dușuri precum și alte facilități (șezlonguri și umbrelute de
închiriat). Plaja este premiata Blue Flag, ceea ce înseamnă că apa este
curată și sigură pentru înot.
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Sugestii
Hello Holidays
Teatrul de la Aspendas, este un loc ce nu trebuie
să lipsească din vacanța dumneavoastră. Teatrul
Aspendos este fără îndoială cel mai bine conservat
exemplar dintre toate teatrele romane din lume.
Aspendos se află la 50 km de Antalya, în apropierea
satului Belkiz. La Aspendos se află cel mai mare
centru de fabricare a bijuteriilor din țară. Etapă cu
etapă, veți fi martorii realizării acestor opere de artă
și a modului în care pietrele prețioase sunt tăiate și
lucrate.
Fire of Anatolia este denumirea trupei ce
organizează spectacole, având în componentă 120 de
dansatori, sincronizați perfect, pentru a vă încânta
simțurile și să vă bucure sufletul cu siguranță.

ANTALYA
Lara

Templul lui Apollo din Side este un loc de
pelerinaj, obligatoriu al turistului cazat în stațiunile
din Anatalya. La numai 75 km de Antalya, orașul
Side oferă pasionaților de istorie un adevărat muzeu
în aer liber. Acesta este dominat de Templul lui
Apollo, ale cărui coloane tronează într-o zonă
scăldată de soare.
Portul Vechi al Antalyei este un loc de întâlnire
preferat de localnici și vizitatori. Zona este înțesată
de hoteluri, magazine și restaurante. Deasupra
portului, pe o stâncă, se află Citadela recent
restaurată.
Kesik Minare sau Minaretul Rupt se află în centrul
istoric al orașului Antalya și și-a început existența în
secolul II e.n., ca templu roman. În anii 600 a fost
transformat în biserică bizantină închinată Fecioarei
Maria, însă în 700 a fost avariată de invaziile arabe.
Manavgat

Belek
Beldibi

Side
Karacalar

Kemer
Tekirova

Avsallar

MAREA MEDITERANA

Alanya

Gazipasa

Excursii opționale
Hammam
Este o parte esențială a culturii locale datorită importanței
pe care Islamul o acordă curățeniei. Se desfășoară în
încăperi îmbrăcate în marmură și reprezintă îmbinarea
perfectă a saunei cu masajul tradițional.
Pamukkale
În traducere liberă această formațiune de terase
calcaroase, ar însemna „Cetatea de Bumbac”. Deasupra
acestei formațiuni se află ruinele cetății Hierapolis care
a făcut parte din regatul Frigya. Zona a fost declarată
patrimoniu mondial în 1988, iar purtatul încălțărilor în
apă este interzis pentru a proteja depunerile. Din cetatea
Hierapolis s-au păstrat foarte bine Agora, Termele, Teatrul
Român, Nimpheum, Arcul de Triumf, Templul lui Apollon
și bineînțeles vestitul Necropolis. Pentru cei amatori
există posibilitatea de a face baie în piscină Cleopatrei,
fiind cunoscută pentru faptul că are mai multe proprietăți
terapeutice pentru tratarea unor afectiuni.

Scufundări
Explorați adâncimile cristaline ale Mării Mediterane,
însoțiți de instructori profesioniști, descoperind o lume
plină de culoare. O experiență de neuitat ce vă face
cunoştinţă cu flora și fauna Mării Mediterane și vă va da
ocazia să faceți plajă în larg.
Demre-Myra
După un superb tur de coastă între Marea Mediterană și
Munții Taurus se ajunge în localitatea Demre de astăzi,
cunoscută în antichitate drept Myra, cetate a Regatului
Lycia. Aici în prima jumătate a sec. IV I. C. , Sf. Nicolae
a fost Episcop al Episcopiei Myrelor. Se vizitează Teatrul
Greco-Român de la Myra, Necropolisul cu morminte după
modelul caselor săpate în munte, biserica și Mormântul
Sfântului Nicolae. Pentru a vedea Orașul Scufundat (în
urmă unui cutremur în epoca Română) aflat pe insula
Kekova și Cetatea Simena, se va face o minicroaziera de
2 ore.
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Turcia

Antalya
Aska Lara Resort

de la

Lara

750 €

7 nopți | avion | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Plajă privată de 150 metri lungime
Aproape de aeroport
Adventure park & Aqua Park cu 9 tobogane

Descriere: Un hotel confortabil, cu camere amenajate în tonuri calde, cu o zona de
relaxare complexa.
Localizare: se află la 350 metri de plaja și la 12 kilometri de centrul orașului Antalya.
Facilități hotel: restaurant principal, 4 restaurante a la carte, baruri, internet café,
biliard, centru SPA, Adventure park, bowling, babysitting, shopping center, piscine
interioare și exterioare, Aqua Park cu 9 tobogane, terenuri de tenis, baie turcească,
baie de aburi, baschet, volei pe plaja, gimnastica, tenis de masa, centru fitness.
Facilități camere: aer conditionat, televizor prin satelit, telefon, minibar, fierbator, seif
contra cost, wirelles baie cu duș, uscator de par, balcon.
STANDARD LV
Loc in dubla

Date check-in
12.06, 13.06

865 €

768 €

19.06, 20.06, 18.09, 19.09

908 €

804 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09

967 €

853 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 21.08, 22.08

995 €

877 €

1.005 €

887 €

844 €

750 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08
25.09

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

EARLY BOOKING
15% (31.03.2020)

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.

Royal Holiday Palace Resort

de la

Lara

858 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Centru Spa & wellness
Aqua Park

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

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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SUPERIOR
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

12.06, 13.06

1.056 €

888 €

972 €

19.06, 20.06

1.124 €

942 €

1.033 €

26.06, 27.06, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09,
18.09, 19.09

1.152 €

965 €

1.059 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07,
25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08,
15.08, 21.08, 22.08

1.250 €

1.043 €

1.147 €

28.08, 29.08

1.208 €

1.010 €

1.109 €

25.09

1.019 €

858 €

939 €

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.

Turcia

Antalya
CEL MAI BUN PREȚ

Miracle Deluxe Resort

de la

Lara

725 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Plajă privată cu Blue Flag
Piscină în stil lagună
Junior Club

Descriere: Un hotel perfect atât pentru cupluri, cât și pentru familiile în căutarea unei
oaze de liniște presărată cu distracție. Miracle Resort 5* a fost construit in anul 2005
si are o suprafata totala de 135.000 mp. Ultima renovare a avut loc in anul 2016.
Localizare: Miracle Resort este situat pe malul marii, în regiunea Lara, la 11 km de
centrul orașului Antalya și la 12 km de aeroport.
Facilităti hotel: Hotelul ofera oaspetilor sai o receptie, un restaurant principal, 4
restaurante a la carte, 5 baruri, piscina exterioara, piscina interioara, 3 tobogane
acvatice, cinema, cabinet medical, SPA, centru business, sala de conferinte, bar pe
plaja, 2 terenuri de fotbal profesionale, buffet pentru copii, piscina pentru copii, 2
tobogane, loc de joaca, mini club (4-8 ani), midi club (9-11 ani) si junior club (12-16
ani). Gratuit, turistii se pot bucura de baie turceasca, sauna, sala de fitness, aerobic,
aqua aerobic, volei pe plaja, baschet, mini fotbal, 4 terenuri de tenis, tenis de masa,
darts, bocce, tir cu arcul si tir cu aer comprimat, mini golf, sporturi nautice fara
motor, animatie, muzica live, discoteca, internet Wi-Fi (in lobby) si contra cost masaj, jacuzzi, biliard, aparate electronice, internet cafe, nocturna terenului de tenis,
lectii de tenis si sporturi nautice cu motor. Plaja propie este lata si cu nisip fin, include
si un ponton. La piscina si pe plaja se ofera gratuit umbrele si sezlonguri.
Facilităti camere: Camerele dispun de baie cu cada, foehn, aer conditionat, televizor,
telefon, mini-bar, seif (gratuit), pardoseala cu mocheta, balcon, room service (contra
cost) si internet Wi-Fi (contra cost). Curatenia in camere se efectueaza zilnic.
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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

ECONOMY
Loc in dubla

EARLY BOOKING
15% (29.02.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 11.09, 12.09, 18.09, 19.09

903 €

800 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07

953 €

843 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08,
14.08, 15.08

1.047 €

923 €
882 €

Date check-in

21.08, 22.08

999 €

28.08, 29.08, 04.09, 05.09

963 €

851 €

25.09

815 €

725 €

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.
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Turcia

Antalya
Concorde Deluxe Resort

de la

Lara

881 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Situat aproape de plajă
Animatie
Aqua Park

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).
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

DELUXE LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (31.03.2020) 10% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06

1.012 €

881 €

933 €

26.06, 27.06, 25.09

1.053 €

916 €

970 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07,
25.07, 31.07, 01.08, 28.08, 29.08

1.121 €

972 €

1.030 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08

1.131 €

982 €

1.040 €

04.09, 05.09, 11.09, 12.09, 18.09, 19.09

1.075 €

934 €

989 €

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.

Delphin Imperial Resort

de la

Lara

935 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Aproape de aeroport
Aqua Park

Descriere: Deschis în anul 2012, situat la malul Mării Mediterane, Delphin Imperial
Resort dispune de 650 de camere, o plajă privată, arhitectură unică şi spații luxoase.
Localizare: Hotelul este situate la 15 km de centrul orasului Antalya, la 10 km de
aeroport și 17 km de Parcul natural și cascada Kursunlu.
Facilităti hotel: 9 restaurante, 12 baruri, internet wireless, piscină, Aqua-Park, miniclub, loc de joacă, mini cinema, mini disco, Spa, saună, hammam, centru fitness,
aerobic, 2 terenuri de tenis, internet wi-fi in camere si in lobby, săli de conferință.
Facilităti camere: Camerele sunt echipate cu balcon, baie cu duș, uscator de păr, aer
condiționat, Tv, mini-bar, seif. Curățenia în camere se face zilnic.
Date check-in
12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06,
03.07, 04.07, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09,
11.09, 12.09

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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SUPERIOR LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
27% (29.02.2020) 22% (31.03.2020)

1.296 €

1.002 €

1.056 €

10.07, 11.07, 21.08, 22.08

1.371 €

1.059 €

1.117 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08,
07.08, 08.08, 14.08, 15.08

1.397 €

1.078 €

1.137 €

18.09, 19.09

1.276 €

990 €

1.043 €

25.09

1.201 €

935 €

984 €

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.

Turcia

Antalya
CEL MAI BUN PREȚ

Hotel Royal Seginus

de la

Lara

858 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Deschis in 2017
Aproape de plajă
Luna Park

Localizare: Royal Seginus este situat la 17 km de centrul orașului Antalya și la 15 km
de aeroport.
Descriere: Royal Seginus se diferențiază de toate celelalte hoteluri din Lara printr-un
design deosebit, inspirat din astrologie. Hotelul a fost deschis în 2017 și dispune de
793 camere.
Facilităti hotel: Hotelul Royal Seginus ofera oaspetilor sai numeroare facilitati,
precum: receptie, restaurant principal, meniu dietetic, 8 restaurante a la carte,
8 baruri, beach bar, 2 piscine exterioare, piscina interioara, 8 tobogane pentru
adulti, inclusiv King Cobra, centru SPA, cabinet medical, coafor, lant de magazine,
spalatorie, curatatorie chimica, 11 sali de conferinte, 2 piscine pentru copii, 3
tobogane splash park, loc de joaca, mini-club, luna-park, internet cafe (contra cost),
WiFi gratuit pe intreg teritoriul hotelului, baie turceasca, sauna, baie cu aburi, jacuzzi
(doar in extra sezon), sala de fitness, aerobic, aqua aerobic, volei pe plaja, 2 terenuri
de tenis, tenis de masa, darts, animatie, muzica live si discoteca. Contra cost – masaj,
billiard, nocturna terenului de tenis, cursuri de tenis si sporturi nautice. Hotelul are
plaja proprie cu nisip, include si un ponton. La piscina si pe plaja se ofera gratuit
umbrele si sezlonguri.
Facilităti camere: Camerele standard sunt spațioase, prevazute cu baie cu duș,
uscător de păr, aer condiționat, Tv prin satelit, telefon, mini-bar, seif, balcon, internet
wireless gratuit. Curățenia in camere se efectueaza zilnic.
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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in

SUPERIOR
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

12.06, 13.06

1.056 €

888 €

972 €

19.06, 20.06

1.124 €

942 €

1.033 €

26.06, 27.06, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09,
18.09, 19.09

1.152 €

965 €

1.059 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07,
25.07, 31.07, 01.08

1.240 €

1.033 €

1.137 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08

1.250 €

1.043 €

1.147 €

28.08, 29.08

1.208 €

1.010 €

1.109 €

25.09

1.019 €

858 €

939 €

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.
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Turcia

Antalya
CEL MAI BUN PREȚ

Delphin Be Grand Resort

de la

Lara

925 €

7 nopți | avion | Ultra All Inclusive
»»
»»
»»

Lunapark și Dino Park
Aproape de aeroport
Situat pe malul mării

Descriere: Delphin Be Grand Resort a fost construit în anul 2002, cu o suprafață
totală de 112.000 m2, renovat complet în anul 2016.
Localizare: Hotel este situat la 10 km de aeroport, la 15 km de centrul orașului, pe
malul mării.
Facilități hotel: Delphin Be Grand Resort pune la dispozitia oaspetilor sai 1
restaurant principal, 7 restaurante a la carte, 12 baruri, 6 piscine, 2 piscine pentru
copii, centru SPA, 4 săli de conferință; internet WiFi. 6 terenuri de tenis, tenis
de masă, sală fitness, Lunapark, sala jocuri, biliard, bowling. Plajă proprie.
Facilități camere: Resortul Delphin Be Grand este format din 4 cladiri, a cate 9
etaje fiecare. In total sunt 853 camere impartite dupa urmatoarele categorii: 313
standard be trendy, 295 standard be large, 56 superior be romantic cu o camera,
13 superior be deluxe loft cu o camera, 110 be family A cu 2 camere, 17 be family
loft cu 2 nivele, 3 be family B cu 2 camere, 12 be suite cu 3 camere si 4 be
royal cu 2 nivele. Camere Be Trendy au fiecare o suprafata de 32 mp. In fiecare
camera exista 1 pat matrimonial, 1 single, 1 canapea, sau 1 pat matrimonial si 1
canapea. Toate camerele resortului Delphin Be Grand sunt echipate cu balcon,
baie cu dus/cada, aer conditionat, uscator de par, telefon, TV LCD, muzica, seif,
mini bar, parchet, set pentru ceai si cafea. Curatenia in camere se face zilnic,
iar prosoapele sunt schimbate in fiecare zi. Camerele au vedere la mare, vedere
laterala catre mare sau vedere la parc.
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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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Date check-in

STANDARD TLV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
27% (29.02.2020) 22% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06,
03.07, 04.07, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09,
11.09, 12.09

1.292 €

1.001 €

1.055 €

10.07, 11.07, 21.08, 22.08

1.357 €

1.049 €

1.106 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08,
07.08, 08.08, 14.08, 15.08

1.383 €

1.068 €

1.126 €

18.09, 19.09

1.262 €

980 €

1.032 €

25.09

1.187 €

925 €

973 €

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.

Turcia

Antalya
Water Side Resort

de la

Side

508 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Plajă privată
Internet wireless gratuit
Shuttle bus gratuit pana la plaja

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.
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
25% (15.02.2020) 20% (15.03.2020)

12.06, 13.06

606 €

508 €

528 €

19.06, 20.06

638 €

532 €

554 €

26.06, 27.06, 18.09, 19.09, 25.09

662 €

550 €

573 €

03.07, 04.07, 11.09, 12.09

670 €

556 €

579 €

10.07, 11.07, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09

690 €

571 €

595 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08,
21.08, 22.08

750 €

616 €

643 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08

760 €

624 €

651 €

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.

Crystal Sunset Luxury Resort & Spa

de la

Side

695 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Plaja cu nisip
Camere spațioase
Aqua Park cu 12 tobogane

Descriere: Hotelul a fost deschis în 2013, se întinde pe o suprafață de 25.000 mp si
dispune de 584 camere.
Localizare: Hotelul este situat în Side, la 200 m de plaja Kumkoy, la 70 km de centrul
orașului Antalya și la 65 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, baruri, piscine, Aqua
Park, mini-club, centru fitness, Spa, 2 terenuri de tenis, volei pe plaja, tenis de masa,
aerobic, mini fotbal, cinema, sali de conferinta, internet wireless, plajă cu nisip.
Facilităti camere: Baie cu cadă, telefon, Tv prin satelit, telefon, mini-bar, seif, aer
condiționat, uscător de păr, balcon, internet wireless inclus.
Date check-in
12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06,
04.09, 05.09, 11.09, 12.09, 18.09, 19.09

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

809 €

720 €

750 €

03.07, 04.07, 28.08, 29.08

841 €

746 €

778 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07,
01.08

848 €

752 €

784 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08

858 €

762 €

794 €

25.09

779 €

695 €

723 €

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.

VARA 2020 - 25

Turcia

Antalya
Hotel Jadore Deluxe

de la

Side

561 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Wi-fi inclus
Design modern
Centru Spa

Descriere: Jadore Deluxe Hotel oferă oaspeților săi combinația perfectă de
ospitalitate tradițională specific turcească și conceptul de turism modern.
Localizare: Hotelul este amplasat foarte aproape de plajă, la aproximativ 300 m, 5 km
de Side și la 75 km de Aeroportul International din Antalya.
Facilităti hotel: 6 restaurante, internet wireless inclus, baruri, tobogane de apă,
piscină pentru copii, sală de fitness, animatie, mini-club, loc de joacă.
Facilităti camere: Uscător de păr, cabină de duș, seif, internet wireless, telefon, TV
prin satelit, aer condiționat, balcon, mini-bar, set pentru ceai și cafea, room service contra cost.
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
25% (29.02.2020) 20% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 04.09, 05.09,
11.09, 12.09

760 €

624 €

651 €

26.06, 28.08

782 €

640 €

669 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07,
25.07, 31.07, 01.08

827 €

672 €

703 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08

837 €

682 €

713 €

18.09, 19.08

712 €

588 €

613 €

25.09

676 €

561 €

584 €

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.

Riolavitas Spa Resort

de la

Side

550 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Centru Spa
Plaja proprie
Deschis in 2016

Descriere: Riolavitas Spa and Resort a fost deschis în 2016, se întinde pe o suprafață
totală de 2000 mp și pune la dispoziția clienților săi 362 de camere.
Localizare: Hotelul se află la 7 km de oraşul antic Side și la 70km de aeroport. Este situat
la o distanta de aprox. 350 m de plaja proprie, fiind amplasat in linia a doua de hoteluri.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, bar, aer condiționat,
internet wireless inclus, centru Spa, centru fitness, animație, piscină, 3 tobogane de
apă, loc de joacă, plajă proprie cu nisip, umbrele și saltele - gratuit.
Facilităti camere: Balcon, baie cu duș, uscător de păr, telefon, aer conditionat, Tv
LCD, mini-bar, set pentru cafea și ceai, seif.
Date check-in
12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06,
03.07, 04.07, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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STANDARD
Loc in dubla
739 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
25% (31.03.2020) 20% (30.04.2020)
608 €

634 €

10.07, 11.07, 28.08, 29.08

771 €

632 €

660 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08

785 €

640 €

669 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08

795 €

650 €

679 €

18.09, 19.09

673 €

559 €

582 €

25.09

662 €

550 €

573 €

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.

Turcia

Antalya
The Sense Deluxe Resort

de la

Side

767 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Mini Club
Plajă privată cu nisip
Centru Spa

Descriere: The Sense Deluxe Resort este un hotel de 5 stele deschis în 2014 ce oferă
oaspeților săi o atmosferă modernă cu un grad ridicat de confort.
Localizare: Situat în Side, la 200 m de plajă și la 55 km de aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, resturant a la carte, lobby bar, terasă, piscină
interioară, piscină exterioară, piscină pentru copii, loc de joacă, mini-club tobogane,
centru Spa, saună, sală de fitness, animație, internet wireless – contra cost, plajă
privată cu nisip.
Facilităti camere: Balcon, aer condiționat, telefon, internet wireless – contra cost, Tv
LCD, mini-bar, seif, uscător de păr, baie cu duș/cadă, articole de toaleta.
ECONOMY
Loc in dubla

Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

12.06, 13.06, 18.09, 19.09

802 €

19.06, 20.06, 11.09, 12.09

842 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09

872 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08

942 €

21.08, 22.08

922 €

25.09

767 €

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.

Belek Beach Resort

de la

Boğazkent-Belek

642 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Wi-fi inclus
Mini Luna Park

Descriere: Belek Beach Resort oferă o experiență unică de vacanță, cu plaja sa
privată, arhitectura și peisajul extraordinar proiectat pe o suprafață de 38.000 mp.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja din Bogazkent-Belek, la 35 km de aeroportul
din Antalya, la 12 km de localitatea Serik și la 45 km de centrul orașului Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, baruri, piscină exterioară
și interioară, piscină pentru copii, mini-club, centru Spa, baie turcească, saună, sală
fitness, mini golf, darts, tenis de masă, volei pe plajă, baschet, animatie, masaj, biliard.
Facilităti camere: Baie cu duș, aer condiționat, Tv prin staelit, telefon, uscător de păr,
mini-bar, seif (contra cost), balcon,
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 11.09, 12.09

786 €

701 €

19.06, 20.06

836 €

744 €

730 €
775 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 28.08, 29.08,
04.09, 05.09

861 €

764 €

797 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07,
01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08,
22.08

891 €

791 €

824 €

18.09, 19.09

746 €

667 €

694 €

25.09

716 €

642 €

667 €

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.

VARA 2020 - 27

Turcia

Antalya
Hotel Alva Donna Exclusive

de la

Belek

755 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

WiFi inclus
Plajă lată, cu nisip
Centru Spa

Descriere: Hotel indicat atât pentru familiile cu copii dar și pentru cuplurile în căutare
de relaxare. Hotelul a fost renovat în 2013 și se întinde pe o suprafață de 64000 mp.
Localizare: Hotelul este situat la 7 km de Belek si la 40 km de aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant pentru copii, restaurante a la carte,
baruri, patiserie, piscine interioare și exterioare pentru adulți și copii, piscine cu
tobogane, animație, teren de tenis, internet wireless inclus, volei pe plaja, teren de
baschet, centru fitness, centru Spa, plajă lată cu nisip, magazine.
Facilităti camere: Baie cu duș/cadă, telefon, Tv prin satelit, facilități pentru prepararea
ceaiului sau cafelei, mini-bar, internet wireless inclus, seif, aer condiționat.
STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

12.06, 13.06

914 €

845 €

19.06, 20.06, 28.08, 29.08

954 €

881 €

26.06, 27.06, 21.08, 22.08

1.004 €

926 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08,
07.08, 08.08, 14.08, 15.08

1.024 €

944 €

04.09, 05.09, 11.09, 12.09

904 €

836 €

18.09, 19.09

844 €

782 €

25.09

814 €

755 €

Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

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

Bellis Deluxe Resort

de la

Belek

877 €

7 nopți | avion | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Aquapark
Gradina Zoologica
Situat pe plajă

Descriere: Bellis Deluxe Resort este recunoscut pentru serviciile de înaltă calitate oferite,
intr-o zona inconjurata de pini, oferind peisaje deosebite care te vor imbia la relaxare.
Localizare: se află pe plajă, la 5 km de orașul Belek și la 42 km de Antalya.
Facilități hotel: restaurant principal tip bufet, restaurante a la carte și diferite baruri,
plajă privată, piscina exterioară, piscina interioara, aquapark, centru fitness, sauna,
baie turcească, centru SPA, masaj, terenuri de tenis cu nocturnă, cursuri de tenis,
echitatie, billiard, mini club, club Junior, Gradina Zoologica.
Facilități camere: aer conditionat centralizat, televizor LED prin satelit, telefon,
wireless, minibar, seif, baie cu cada și dus, uscator de par, balcon sau terasa.
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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CAMELIA GV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 04.09, 05.09

1.075 €

990 €

19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08,
28.08, 29.08

1.125 €

1.026 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08

1.110 €

1.021 €

11.09, 12.09, 18.09, 19.09

975 €

900 €

25.09

950 €

877 €

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.

Turcia

Antalya

CEL MAI BUN PREȚ

Papillon Belvil Resort

de la

Belek

736 €

7 nopți | avion | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Plajă privată cu nisip
Aquapark cu 6 tobogane
Centru Spa

Descriere: Resortul a fost renovat in anul 2018. Se mândrește cu grădini de flori și
palmieri impresionante, cu un personal ospitalier si servicii de inalta calitate. Hotelul
este recomandat atat pentru tineri cat si pentru familii cu copii.
Localizare: Hotelul Papillon Belvil este situat in statiunea Belek, la 35 km de
aeroportul Antalya si 40 de km de orasul Antalya, la 250 m de plaja.
Facilităti hotel: Papillon Belvil ofera oaspetilor sai o receptie, restaurant principal,
meniu dietetic, 5 restaurante a la carte, 6 baruri, piscina interioara si 3 piscine
exterioare, 6 tobogane, sali de conferinte, 6 terenuri de fotbal, WiFi gratuit in lobby.
Oaspetii pot beneficia gratuit de baie turceasca, fitness, aerobic, aqua-aerobic, 2
terenuri de tenis, volei, volei si fotbal pe plaja, baschet, tenis de masa, darts, tir cu
arcul, bocce, biliard, sporturi nautice fara motor, muzica live si discoteca. Contra
cost: serviciile medicale, baby-sitting, spalatorie, internet café, sporturile nautice
cu motor, centrul de frumusete si masaj, lectii de tenis, hidrobicicleta. Copiii se pot
bucura de 2 piscine, 2 tobogane, loc de joaca, club, mini-club, club teenager. Plaja
proprie este cu nisip, iar sezlongurile si umbrelele sunt gratuite.
Facilităti camere: Hotelul dispune de o cladire cu 4 nivele si 36 de cladiri Bungalow
cu 1-2-3 nivele. Camerele club (bungalow) standard beneficiaza de aer conditionat,
dus/cada, foehn, halat si papuci, telefon, minibar, seif (gratuit), pardoseala cu
mocheta (in main building), sau gresie (in bungalow), ceainic electric (set ceai si
cafea), televizor, balcon, WiFi gratuit. Curatenie in camere se efectueaza zilnic.
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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in

COMFORT GV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 04.09, 05.09

905 €

837 €

26.06, 27.06

925 €

855 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 28.08, 29.08

985 €

909 €

31.07, 01.08

1.030 €

949 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08

1.045 €

963 €

11.09, 12.09

889 €

822 €

18.09, 19.09, 25.09

793 €

736 €

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.
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Turcia

Antalya
CEL MAI BUN PREȚ

Granada Luxury Resort

de la

Belek

837 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Water Park
Centru Spa & Wellness
Wi-Fi gratuit

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: Hotelul Granada Luxury din Belek ofera oaspetilor sai numeroase
facilitati, precum: receptie, restaurantul principal, terasa, 3 restaurante a la carte (cu
plata si cu rezervare in prealabil), snack bar, patiserie, gozleme, piscina pentru adulti,
piscina pentru copii, piscina pentru familii, piscina cu valuri, piscina semiolimpica,
piscina interioara, piscina interioara pentru copii, aqua-park. Gratuit: mini club,
muzica live, baie turceasca, sauna, centru fitness, darts, tenis de masa, teren de
tenis, baie cu aburi. Contra cost: billiard, bowling, spa, masaj, servicii spalatorie si
curatatorie, sporturi nautice motorizate, telefon si fax, nocturna pentru terenul de
tenis.
Facilităti camere: Toate camerele standard au o suprafata cuprinsa intre 25 si 36 mp,
pot avea vedere la piscina sau la imprejurimi si sunt dotate cu balcon, baie cu dus,
uscator de par, aer conditionat centralizat, telefon, minibar, seif, tv satellit, fierbator,
ceai, cafea. Camerele Standard eco sunt echipate ca si camerele standard, dar sunt
amplasate la parter (sau in zone mai defavorabile ale hotelului), sau/si au suprafete
mai mici sau/si nu au balcon.

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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Date check-in
12.06, 13.06, 19.06, 20.06

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
5% (29.02.2020)
3% (31.03.2020)

989 €

900 €

26.06, 27.06

1.009 €

918 €

938 €
957 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 21.08, 22.08,
28.08, 29.08, 04.09, 05.09

1.074 €

976 €

1.018 €

17.07, 18.07

1.114 €

1.012 €

1.056 €

24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08,
14.08, 15.08

1.164 €

1.057 €

1.104 €

11.09, 12.09

939 €

855 €

890 €

18.09, 19.09, 25.09

919 €

837 €

871 €

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.

Turcia

Antalya
CEL MAI BUN PREȚ

Adam & Eve Resort

de la

Belek

891 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Adults Only
Plaja proprie, cu nisip
Cel mai bun hotel pentru cupluri

Descriere: Ada & Eve Resort din Belek iși întampină oaspeții cu un decor luminos și
futurist. Amplasat într-o pădure de 100.000 mp la malul mării, hotelul a fost deschis
în 2006, însă ultima renovare a avut loc în 2014. Este lider in Europa la categoria
„Cel mai bun hotel pentru cupluri”. Camere neobisnuite, albe, cu oglinzi si iluminare
multicolora. Hotelul nu accepta copii sub 16 ani.
Localizare: Hotelul este situat la 35 km de aeroport, la 45 km de Antalya, la 1 km de
centrul orasului Belek, pe plaja.
Facilităti hotel: restaurant principal, 7 restaurante a la carte, 7 baruri, 3 piscine
exterioare, piscina interioara, 4 tobogane, cinema, cabinet medical, centru Spa,
coafor, lant de magazine, spalatorie, curatatorie chimica, 16 sali de conferinte.
Gratuit: baie turceasca, baie ruseasca, sauna, baie cu aburi, jacuzzi, sala de fitness,
aerobic, aqua - aerobic, volei pe plaja, mini fotbal, 4 terenuri de tenis, tenis de
masa, darts, program de animatie, muzica live, discoteca, internet wireless (pe
spatiul exterior). Contra cost: masaj, 2 bai turcesti private, nocturna terenului de
tenis, lectii de tenis, bowling, biliard, sporturi nautice. Plaja proprie, nisip. Ponton cu
bar - gratuit.
Facilităti camere: cada (jacuzzi), dus cu efect de aburi, foehn, halat si papuci (la
cerere), aer conditionat centralizat (main building-intre anumite ore), aer conditionat
individual (villas), televizor, telefon, mini-bar, seif (gratuit), balcon (cu canapea - Main
building), sistem special de iluminat, internet WiFi gratuit.
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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in

LADIES DESIGN
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 25.09

1.059 €

891 €

975 €

19.06, 20.06

1.199 €

1.003 €

1.101 €

26.06, 27.06, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09,
18.09, 19.09

1.234 €

1.031 €

1.133 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07,
25.07, 31.07, 01.08

1.404 €

1.166 €

1.285 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08

1.409 €

1.171 €

1.290 €

28.08, 29.08

1.334 €

1.111 €

1.223 €

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.

VARA 2020 - 31

Turcia

Antalya
Susesi Luxury Resort

de la

Belek

894 €

7 nopți | avion | Ultra All Inclusive
»»
»»
»»

Servicii de calitate
Spațiu verde și îngrijit
Numărul mare de piscine

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

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

DELUXE LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

12.06, 13.06

1.169 €

979 €

1.027 €

19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 07.08, 08.08,
14.08, 15.08, 21.08, 22.08

1.279 €

1.069 €

1.121 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07,
25.07, 31.07, 01.08

1.264 €

1.054 €

1.107 €

28.08, 29.08

1.209 €

1.011 €

1.061 €

04.09, 05.09, 11.09, 12.09

1.129 €

947 €

993 €

18.09, 19.09, 25.09

1.062 €

894 €

933 €

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.

Ela Quality Resort

de la

Belek

874 €

7 nopți | avion | ELA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Aqua Park cu 5 tobogane pentru adulti și 4 pentru copii
Parc de distracții și Club pentru copii

Descriere: Ela Quality Resort este un hotel recomandat familiilor datorită multitudinii
de distracții pentru copii.
Localizare: se află pe malul mării, la 2 km de stațiunea Belek, la 35 km de centrul
orașului Antalya.
Facilități hotel: restaurant principal, restaurante a la carte și diferite baruri, wireless,
plajă privată cu nisip, centru SPA, teren de tenis cu nocturna, piscine exterioare și
interioare, Aqua Park, centru fitness, mini golf, parc de distractii, baie turcească.
Facilități camere: aer conditionat, wireless. gratuity, televizor LCD prin satelit,
telefon, minibar, baie, uscator de par, seif, halate și papuci, balcon.
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

32 - VARA 2020

SUPERIOR GV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06,
28.08, 29.08

1.370 €

1.141 €

1.199 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07

1.407 €

1.170 €

1.229 €

24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08,
14.08, 15.08, 21.08, 22.08

1.463 €

1.216 €

1.278 €

04.09, 05.09

1.298 €

1.084 €

1.137 €

11.09, 12.09

1.148 €

964 €

1.010 €

18.09, 19.09

1.084 €

912 €

955 €

25.09

1.036 €

874 €

915 €

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.

Turcia

Antalya
Cornelia Diamond Golf Resort

de la

Belek

1024 €

7 nopți | avion | all inclusive
»»
»»
»»

Mini Club
Plaja cu nisip
Recomandat familiilor cu copii

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

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

STANDARD GV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
30% (29.02.2020) 25% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06,
28.08, 29.08, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09,
18.09, 19.09

1.279 €

1.092 €

1.154 €

03.07, 04.07

1.274 €

1.087 €

1.149 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07

1.321 €

1.126 €

1.191 €

24.07, 25.07

1.347 €

1.147 €

1.213 €

31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08,
21.08, 22.08

1.386 €

1.180 €

1.248 €

25.09

1.197 €

1.024 €

1.082 €

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.

Rixos Premium Resort

de la

Belek

1252 €

7 nopți | avion | all inclusive
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Centru Spa & wellness
Acces la The Land of Legends

Descriere: Rixos Pemium Resort acoperă o suprafață de 405.000 mp, cu o plajă de
nisip de 700 m, oferind oaspeților săi experiența unei vacanțe de neuitat.
Localizare: Situat în Belek, la 35 km de aeroport si la 50 km de Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, baruri, piscine, loc de
joacă, internet, Spa, discotecă, volei pe plaja, aerobic, terenuri de tenis, centru
fitness, biliard, baschet, plajă cu nisip. Turistii cazat in acest resort beneficiaza de
acces gratuit la The Land of Legends - cel mai mare parc tematic din Turcia.
Facilităti camere: Baie (duș/cadă), aer condiționat, internet wireless, Tv satelit, minibar, uscător de păr, balcon, aparat de preparare ceai/cafea, seif, room service.
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

DELUXE GV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (31.03.2020) 10% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06

1.689 €

1.469 €

26.06, 27.06, 28.08, 29.08

1.729 €

1.503 €

1.542 €
1.578 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07,
24.07, 25.07

1.824 €

1.583 €

1.663 €

31.07, 01.08

1.884 €

1.634 €

1.717 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08

1.899 €

1.647 €

1.731 €

04.09, 05.09, 11.09, 12.09, 18.09, 19.09

1.479 €

1.290 €

1.353 €

25.09

1.434 €

1.252 €

1.313 €

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.

VARA 2020 - 33

Turcia

Antalya
Amara Prestige Elite Resort

de la

Kemer

510 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Camere spațioase
Plajă privată - Blue Flag
Wi-fi inclus

Descriere: Amara Prestige Elite Resort a fost deschis în 2007, ultima renovare a avut
loc în 2018 și se extinde pe o suprafața totală de 100.000 mp.
Localizare: Hotelul este situat în Goynuc, la 8 km de Kemer și la 40 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 3 restaurante a la carte, 7 baruri, piscină
exterioară, piscină interioară, loc de joacă, internet wireless inclus, aer condiționat,
centru Spa, saună, magazine, loc de joacă pentru copii, teren de tenis, centru fitness,
biliard, parcare, plajă cu nisip.
Facilităti camere: Baie cu duș, aer condiționat, internet wireless inclus, Tv prin satelit,
telefon, mini-bar, uscător de păr, balcon, seif.
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 11.09, 12.09,
18.09, 19.09

830 €

615 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 10.07, 11.07,
28.08, 29.08, 04.09, 05.09

893 €

656 €

758 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08

953 €

691 €

804 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08

1.019 €

738 €

858 €

25.09

669 €

510 €

578 €

707 €

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.

Amara Dolce Vita Resort

de la

Kemer

830 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Plaja cu nisip si pietricele
Recomandat familiior cu copii
Aqua Park

Descriere: Amara Dolce Vita Resort este construit pe 163.000 mp și este format din
5 corpuri de clădire și 18 vile, avand în total 736 de camere.
Localizare: Situat pe malul mării, la 20 km de Kemer și la 75 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 5 restaurante a la carte, restaurant special
pentru copii, 15 baruri, piscină exterioară, piscină interioară, jacuzzi, piscină pentru
copii, loc de joacă, mini-club, Aqua Park, 4 tobogane de ap ă internet wireless centru
Spa, saună, centru fitness, magazine, teren de tenis, plajă cu nisip și pietricele.
Facilităti camere: Baie cu duș, aer condiționat, internet wireless, Tv satelit, mini-bar,
uscător de păr, balcon, seif, așternuturile și prosoapele sunt schimbate zilnic.
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

34 - VARA 2020

CLUB
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 11.09, 12.09,
18.09, 19.09

1.159 €

970 €

1.018 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 10.07, 11.07,
28.08, 29.08, 04.09, 05.09

1.264 €

1.054 €

1.107 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08

1.324 €

1.100 €

1.156 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08

1.439 €

1.194 €

1.256 €

25.09

984 €

830 €

869 €

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.

Turcia

Antalya
Rixos Premium Tekirova Resort

de la

Kemer

856 €

7 nopți | avion | all inclusive
»»
»»
»»

Aqua Park
Plaja cu nisip
Wi-Fi inclus

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

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

STANDARD GV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (31.03.2020) 10% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 04.09, 05.09,
11.09, 12.09

1.194 €

1.047 €

26.06, 27.06

1.214 €

1.064 €

1.114 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07,
24.07, 25.07

1.254 €

1.097 €

1.149 €

31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08,
21.08, 22.08, 28.08, 29.08

1.264 €

1.141 €

1.159 €

18.09, 19.09

1.074 €

945 €

988 €

25.09

969 €

856 €

894 €

1.096 €

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.

Rixos Beldibi Resort

de la

Kemer

814 €

7 nopți | avion | all inclusive
»»
»»
»»

Centru Spa & wellness
Wi-fi inclus
Situat pe plajă

Descriere: Rixos Beldibi Resort se diferențiază prin designul său arhitectural special,
SPA-ul excelent și diversele sale facilități sportive.
Localizare: Hotelul este situat la 40 km de aeroportul din Antalya, la 20 km de
Kemer, în localitatea Beldibi.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 4 restaurante a la carte, baruri, discotecă,
piscină exterioară, piscină interioară, piscină pentru copii, tobogane, centru Wellness
& SPA, fitness, volei pe plajă, teren de tenis, mini golf, animatie, plajă cu nisip.
Facilităti camere: Aer conditionat, Tv prin satelit, telefon, mini-bar, seif, uscător de
păr, internet wireless inclus, baie cu duș, balcon, aparat pentru preparare ceai/cafea.
Date check-in

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (31.03.2020) 10% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09,
18.09, 19.09

949 €

839 €

876 €

19.06, 20.06, 03.07, 04.07, 10.07, 11.07,
17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08

1.044 €

918 €

960 €

26.06, 27.06, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08,
21.08, 22.08

1.054 €

928 €

970 €

28.08, 29.08

1.009 €

890 €

930 €

919 €

814 €

849 €

25.09

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

CLASSIC LV
Loc in dubla

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.
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Turcia

Antalya
Alan Xafira Deluxe Resort

de la

Alanya

505 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Centru Spa
Plajă privată
Shuttle bus gratuit pana la plaja

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.
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
35% (29.02.2020) 30% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 18.09, 19.09

699 €

519 €

552 €

19.06, 20.06, 11.09, 12.09

744 €

548 €

584 €

26.06, 27.06, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09

762 €

560 €

597 €

03.07, 04.07

794 €

577 €

616 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07,
01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08

860 €

624 €

665 €

21.08, 22.08

832 €

605 €

646 €

25.09

677 €

505 €

537 €

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.

Hotel Haydarpasha Palace

de la

Alanya

551 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Wi-fi inclus
Plaja proprie
Aqua Park

Descriere: Haydarpasha Palace a fost deschis în 2016 și dispune de 592 de camere
repartizate pe o suprafață de 37.000 mp.
Localizare: Situat la 100 km de aeroport si la 50 m peste drum de plaja proprie.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, baruri, piscină exterioară
și interioară, Aqua Park, loc de joacă, ping-pong, Spa, sală fitness, saună, umbrele
și sezlonguri gratuite pe plajă, animație, magazine, mini-club pentru copii, internet
wireless inclus. Plaja proprie este la 50 m de hotel, iar accesul se face prin subteran.
Facilităti camere: Baie cu duș, balcon, mini-bar, Tv prin satelit, telefon, aer
condiționat, uscător de păr, internet wireless inclus, seif.
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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ECONOMY
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

12.06, 13.06

696 €

599 €

623 €

19.06, 20.06, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09

727 €

624 €

650 €

26.06, 27.06, 28.08, 29.08

767 €

656 €

684 €

03.07, 04.07

817 €

694 €

725 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07,
01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08,
22.08

839 €

713 €

745 €

18.09, 19.09

666 €

575 €

598 €

25.09

636 €

551 €

572 €

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.

Turcia

Antalya
CEL MAI BUN PREȚ

Granada Luxury Beach Avsallar

Alanya

de la

720 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

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

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

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 18.09, 19.09, 25.09

720 €

26.06, 27.06, 11.09, 12.09

740 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07

780 €

17.07, 18.07, 21.08, 22.08, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09

817 €

24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08

853 €

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.
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Turcia

Antalya
Hotel Long Beach Harmony

de la

Alanya

619 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Aqua Park
Piscina exterioara cu apa de mare
Plaja proprie

Descriere: Hotel a fost construit în 2014. Resortul se intinde pe o suprafață totală de
18.000 mp și este format dintr-o clădire principală de 7 etaje.
Localizare: Hotelul Long Beach Harmony este situat la 50 m de plaja sa privată, 20
km de Alanya și 90 km de aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 2 restaurante a la carte, 6 baruri, 5 piscine cu 8
tobogane de apă, Aqua Park, o piscină interioară, centru Spa, sală de fitness, cinema,
cabinet medical (contra cost), spălătorie (contra cost), Wi-fi gratuit, plajă privată.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, Tv prin satelit, telefon, seif, aer
condiționat, balcon, internet wireless gratuit, mini-bar, room service (contra cost).
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
10% (31.03.2020) 5% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 04.09, 05.09

762 €

707 €

735 €

26.06, 27.06, 28.08, 29.08

797 €

739 €

768 €

03.07, 04.07, 21.08, 22.08

843 €

780 €

812 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07,
01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08

867 €

802 €

835 €

11.09, 12.09, 18.09, 19.09

727 €

676 €

702 €

25.09

664 €

619 €

642 €

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.

Long Beach Resort

de la

Alanya

619 €

7 nopți | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Plaja privata
Aqua Park
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Long Beach Resort a fost deschis în anul 2006, este construit pe un
teritoriu cu o suprafață de 75.000 mp și dispune în total de 773 de camere.
Localizare: Hotelul este situat la 20 km de orasul Alanya și la 90 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 3 restaurante a la carte, baruri, piscină cu apă
de mare, Aqua Park cu 10 tobogane pentru adulți și 5 tobogane pentru copii, piscină
interioară, jacuzzi, Spa, centru fitness, sală de jocuri, basket, volei pe plaja, tenis de
masa, step, aerobic, muzică live, animatie, internet wireless inclus, plajă privată.
Facilităti camere: Baie (duș/cadă), uscător de păr, balcon, telefon, Tv prin satelit,
mini-bar, seif, aer condiționat, internet wireless inclus, facilități preparare ceai/cafea.
Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
10% (31.03.2020) 5% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 04.09, 05.09

762 €

707 €

735 €

26.06, 27.06, 28.08, 29.08

797 €

739 €

768 €

03.07, 04.07, 21.08, 22.08

843 €

780 €

812 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07,
01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08

867 €

802 €

835 €

11.09, 12.09, 18.09, 19.09

727 €

676 €

702 €

25.09

664 €

619 €

642 €

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.

Turcia

Antalya
Delphin Botanik Platinum Resort

de la

Alanya

654 €

7 nopți | avion | all inclusive
»»
»»
»»

Plajă privată
Wi-fi inclus
Luna Park

Descriere: Delphin Botanik Platinum Resort este amplasat în mijlocul unei frumoase
gradini de palmieri. Acesta a fost deschis în anul 2014.
Localizare: Hotelul este situat pe malul mării, la 90 km de aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 5 restaurante a la carte, 6 baruri, 6 piscine
exterioare, piscine cu tobogane de apă, piscină pentru copii, piscina interioară, Luna
Park, animație, cameră de jocuri, jacuzzi, Spa, centru fitness, teren de tenis, volei pe
plajă, internet wireless, servicii medicale, plajă privată cu nisip și pietriș, ponton.
Facilităti camere: Baie (duș/cadă), mini-bar, seif, uscător de păr, telefon, balcon,
internet wireless gratuit. Curățenia în camere se face zilnic.
Date check-in

STANDARD LV
Loc in dubla

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06,
03.07, 04.07, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09,
11.09, 12.09

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
27% (29.02.2020) 22% (31.03.2020)

874 €

695 €

728 €

10.07, 11.07

914 €

721 €

757 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08,
07.08, 08.08, 14.08, 15.08

944 €

746 €

783 €
767 €

21.08, 22.08

924 €

731 €

18.09, 19.09

858 €

683 €

716 €

25.09

818 €

654 €

685 €

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.

Lonicera Resort

de la

Alanya

556 €

7 nopti | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Situat pe malul marii
Aqua Park
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Lonicera Resort a fost construit în 2017 și oferă un Aqua Park imens și
servicii de calitate, fiind recomandat familiilor cu copii și nu numai.
Localizare: Hotelul este situat la 98 km de aeroportul din Antalya și la 20 km de
orașul Alanya, în satul Turkler, pe malul mării.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 2 restaurante a la carte, terasă, plajă privată,
gradină, baruri, 4 piscine exterioare, piscină interioară, Spa, sală fitness, animatie,
teren de tenis, loc de joacă, internet, seif, asistenta medicala, Auqa Park, Zoo.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, balcon, telefon, Tv prin satelit, minibar, seif, aer condiționat, internet wireless inclus.
STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 28.08, 29.08,
04.09, 05.09, 11.09, 12.09

664 €

619 €
654 €

Date check-in

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.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

10.07, 11.07

704 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08

724 €

672 €

21.08, 22.08

684 €

637 €

18.09, 19.09

614 €

574 €

25.09

594 €

556 €

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.
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Kusadasi
Situată pe coasta de Vest, cu țărmurile
scăldate de marea Egee, Kusadasi este una
dintre cele mai importante și sofisticate
stațiuni din Turcia, renumită pentru îmbinarea
perfectă dintre misticismul estic și tehnologia
vestică modernă. Acesta este și motivul
pentru care stațiunea este un paradis al
cumpărăturilor. Vei avea ocazia să îți exersezi
talentele de negociator cu vânzătorii zâmbitori
care te îndeamnă să le treci pragul magazinelor
ticsite cu lucruri care de care mai interesante.
Firii tale curioase sigur îi va plăcea ideea de
a face câteva excursii către alte puncte de
atracție aflate în apropiere: orașul antic Efes,
casa Sfintei Fecioare Maria, templul zeiței
Artemis sau terasele de calcar de la Pamukale.
Printre cele mai importante zone de atracție
turistică din împrejurimile Kusadasi-ului
regăsim: Selcuk, Davutlak, Priene și Didim.

Plaje din Kusadasi
Ladies Beach - Kadinlar Denizi sau „plaja doamnelor” se află aproape
de Kusadasi și este una dintre cele mai populare și aglomerate plaje din
zona. Ladies Beach este frumos încadrată de palmieri, magazine, baruri,
cafenele și restaurante.
Gold Beach sau Diamond Beach - Această plajă cu nisip auriu se află
între campingul Emekli Sandigi și zona Emektur și este ideală pentru
relaxare și distracție.
Plaja Yılancı Burnu - Un complex de plaje private, situate pe peninsula
Yılancı Burnu, cu restaurante și cluburi, unde turiștii se distrează până
în zori.
Plaja Kustur - Este o plajă populară datorită curățeniei, dar
neaglometată. Este dotată cu diverse facilități pentru sporturile
nautice, precum și cu umbrele și șezlonguri.
Plaja Tusan - Situată lângă plajă Kustur, la km 7 pe drumul spre Selçuk,
această plajă va oferă posibilități nelimitate de divertisment și facilități
pentru sporturile de apă.
Love Beach - Situată lângă campingul Genclik, plaja Sevgi Plaji are
alături un magazin și o cantină unde se servește micul-dejun turcesc.
Pamucak Beach – situată la 10 km de oraș, spre Selcuk, plajă cu nisip,
lată de 80 de metri. Aici puteti face frumoase plimbari pe cai sau cămile.
Prin mijlocul plajei trece răul „Kucuk Menderes” ce se întâlnește cu
marea, oferind un peisaj unic.
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Sugestii
Hello Holidays
Guvercin Ada sau Insula Porumbelului este
o peninsula situată la vest de port și este legată de
Kusadasi printr-un dig de 350 m. Pe această insuliță
puteți vedea un castel bizantin din secolul XIII, zidul
ce înconjoară insula și va puteți relaxa pe plajele și în
cafenelele de pe maluri.
Moscheea Kaleici Camii – o superbă
moschee situată în apropiere de port, construită
în anul 1618 în cinstea Marelui Vizir Okuz Kara
Mehmed Pasha.
Situl Panionion sau Panionium se află la 25
km de Kusadasi, pe drumul Davutlar - Guüzelcamlı și
este un fost centru de întâlniri pentru Liga Ioniana.
Aici aveau loc sărbătorile religioase și jocurile numite
Panionia.
Piata din Kusadasi este un loc pe care nu
trebuie să îl ratezi.. În Kusadasi se organizeaza trei
piețe care merită să fie vizitate: Piață de Marți, cea
de Miercuri și cea din zilele de Vineri. Marțea puteți
găși peste proaspăt, legume și fructe, miercurea se
comercializează îmbrăcăminte, iar vinerea se vând
tot felul de fructe și legume de sezon.Vânzătorii
vor face orice să va atragă atenția pentru a cumpără
de la ei. Dacă vă place să negociați și aveți chef de
amuzament și-un ceai de mere, merită să treceți
prin piețele din Kusadasi.

Cetatea Efes. Considerata cel mai mare muzeu
în aer liber din Turcia, această regiune este renumită
pentru Templul zeiței Artemis (una dintre cele șapte
minuni ale lumii antice), pentru Casa Fecioarei
Maria, Templul lui Isis, Teatrul Odeion, Templul
Domițian, Amfiteatrul etc.
d Cesm

e

Ozdere

ir c
Izm

BARADAN BAY

Efes

Pamucak Beach

Kustur Beach

Marea Egee
Downtown Beach
Snake Island
Ladies Beach
Green Beach

Kusadasi

Excursii opționale
Insula Samos
La numai 2 km distanță de țărmul Turciei puteți vizită această
superbă insula grecească ce face parte din grupul Sporadelor.
Considerată în mitologia greacă drept Casa zeiței Hera, Samos
păstrează încă o bogată moștenire a culturii antice. Tot aici s-a
născut și Pithagora. Se spune că cele mai vechi situri arheologice
de pe insula sunt mai bătrâne cu 100 de ani decât cele din Atena.
Aphrodisias
Cetate antică foarte bine conservată, unde se poate admira
Tetrapylon- ul – vestita poartă a orașului pe 4 stâlpi, remarcabil
păstrată.
Cetățile Milet – Didymos – Priene
Milet, orașul natal al lui Thales, celebrul matematician grec,
Didymos unde se poate admira sanctuarul lui Apollo și Priene,
vestit pentru templul Atenei.
Picnic pe vapor
Plimbare cu vaporașul pe Marea Egee. Turcia este renumită
pentru frumusețea țărmurilor, iar această plimbare va oferă
ocazia de a le descoperi în toată splendoarea lor. Kusadasi deține
unul dintre cele mai mari porturi de yachturi de pe coasta
egeeana, impozante vase de croazieră acostand aici în fiecare an.
Parcul Acvatic Adaland
Unul dintre cele mai mari din Europa. Situate în inima naturii,
parcurile de apă satisfac cele mai exigențe preferințe. O zi
petrecută în cadrul parcului va da șansa de a îmbina o zi de plajă
cu una de distracție. Ideal pentru familiile cu copii… și nu numai.
Petreceți turcește
Petreceti o seară plăcută la un spectacol organizat în cel mai vechi
castel din Kusadasi – Kervansaray. Veți lua parte la momente
artistice cu specific turcesc: dansuri populare turcești, energici
dansatori cazaci și vestitele dansatoare de belly-dance.

LongBeach

Guzelcamli

So
ke

c

De ce să vizitezi Kusadasi?
• Una dintre cele mai hipnotizante
priveliști naturale - Pamukkale
• Hoteluri luxoase – servicii All Inclusive
• Efes – orașul uneia dintre cele 7 minuni
ale lumii
• Adaland – cel mai mare parc acvatic din
Europa
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Turcia

Kusadasi
CEL MAI BUN PREȚ

Palm Wings Ephesus Beach Resort

de la

Kusadasi

384 €

7 nopți | individual | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Bucătărie diversificată
Personal amabil
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Format dintr-o clădire cu 13 nivele (90 % din camere au vedere parțială la
mare) și 4 clădiri cu 4 nivele fiecare (Club).
Localizare: Hotelul este situat la 55 km de aeroportul orașului Izmir, 8 km de centrul
orașului Kusadasi și la 7 km de stațiunea Selcuk, chiar pe malul mării. Orașul antic
Efes se află la o distanță de 4 km de hotel.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant principal, restaurant pentru micul
dejun a la carte, 4 restaurante a la carte, 5 baruri, 3 piscine exterioare, piscină
interioară, tobogane cu apă, cabinet medical, centru Spa, spălătorie, curățătorie, 8
săli de conferințe. Plajă proprie, nisip. Bar pe plajă. Umbrele, șezlonguri, saltele –
gratuit. Pentru copii exista piscine, loc de joacă, mini-club, babysitter (contra cost).
Activități gratuite: saună, baie turcească, sală de fitness, aerobic, aqua-aerobic,
baschet, 2 terenuri de tenis, darts, tenis de masă, mini-golf, sporturi acvatice fără
motor, animație, discotecă, internet wireless în lobby. Contra cost: masaj, biliard,
sporturi acvatice cu motor, internet – café.
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), pardoseală – parchet laminat (hotel),
balcon / terasă, curățenie în camere – zilnic, internet wireless, room service (contra
cost).
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la
130 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 15.09,
17.09, 19.09, 22.09, 26.09

477 €

384 €

408 €

02.06, 04.06, 06.06

507 €

408 €

433 €

09.06, 11.06, 13.06

548 €

490 €

-

16.06, 18.06, 20.06

574 €

-

490 €

23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,
27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09

610 €

582 €

521 €

07.07, 09.07, 11.07

711 €

-

642 €

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 €

604 €

640 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08

691 €

-

616 €

08.09, 10.09, 12.09

553 €

445 €

472 €

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.

Turcia

Kusadasi

CEL MAI BUN PREȚ

Kusadasi Palm Wings Beach Resort

de la

Kusadasi

317 €

7 nopți | individual | all inclusive 24h
»»
»»
»»

Servicii de calitate
Camere spațioase
Pe malul mării

Descriere: Kusadasi Palm Wings Beach Resort a fost construit în anul 1998 și renovat
în anul 2013. Hotelul dispune de un total de 346 camere.
Localizare: Hotelul este situat la la 15 km de centrul orașului Kusadasi, în stațiunea
Davutlar, pe malul mării.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant principal, 3 restaurante a la carte,
4 baruri, 1 piscină exterioară, tobogane cu apă, cabinet medical, coafor, lanț de
magazine, spălătorie, curățătorie chimică, wireless în lobby. Activități (gratuit): baie
turcească, saună, aerobic, program de animație, volei. Contra cost: 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), curățenie în
cameră – zilnic.

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130
€/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

19.05, 23.05

399 €

317 €

327 €

26.05, 28.05, 30.05

412 €

333 €

353 €

02.06, 04.06, 06.06

490 €

395 €

419 €

09.06, 11.06, 13.06

521 €

421 €

446 €

16.06, 18.06, 20.06

566 €

457 €

484 €

23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,
27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09

584 €

471 €

499 €

07.07, 09.07, 11.07

651 €

525 €

556 €

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

678 €

546 €

579 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08

638 €

514 €

545 €

08.09, 10.09, 12.09

478 €

386 €

409 €

15.09, 17.09, 19.09, 22.09, 26.09

435 €

352 €

373 €

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.
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Turcia

Kusadasi
CEL MAI BUN PREȚ

Amara Sealight Elite Resort

de la

Kusadasi

421 €

7 nopți | individual | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Plajă proprie
Centru Spa
Șezlonguei și umbrele gratuite

Descriere: Amara Sealight Elite este unul dintre cele mai luxoase hoteluri din
Kusadasi, un loc ideal pentru odihnă şi relaxare unde oaspetii se pot bucura de cele
mai bune servicii.
Localizare: Hotelul este situat în Kusadasi, la 200 m de plaja și la 6 km de centrul
orașului. Aeroportul din Izmir se află la 71 km distanta.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscina exterioară, piscina interioara, restaurant,
bar, bar la piscina, jacuzzi, loc de joaca pentru copii, piscina pentru copii, centru Spa
cu baie turcească și sauna, fitness, recepție 24 de ore, gradina, terasa, room service,
spalatorie, serviciu medical, scaun cu rotile pentru persoanele cu handicap, parcare,
terasa, personal multilingual, cafenea, zonă de nefumători, piscina cu apa dulce
acoperita, piscină cu apă dulce în aer liber, șezlonguri, umbrele de soare, program de
divertisment pentru adulți. Plaja este proprie, cu nisip/pietris.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor, telefon,
minibar, uscator de par, seif, balcon, sistem de ușă electronic de blocare, minibar,
fierbător de apă, ceai și cafea, jacuzzi, suport de bagaje, halat de baie, prosoape de
baie și papuci.

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130
€/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).
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Date check-in

SELECT STANDARD EARLY BOOKING EARLY BOOKING
Loc in dubla
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

19.05, 23.05

635 €

510 €

26.05, 28.05, 30.05, 17.09, 19.09

657 €

528 €

541 €
561 €

02.06, 04.06, 06.06

725 €

582 €

618 €

09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06,
08.09, 10.09, 12.09, 15.09

736 €

591 €

627 €
659 €

23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,
01.09, 03.09, 05.09

773 €

621 €

07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 27.08, 29.08

822 €

660 €

701 €

16.07, 18.07, 21.07

970 €

778 €

826 €

23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08,
06.08, 08.08, 11.08, 13.08, 15.08

995 €

798 €

847 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08

847 €

680 €

722 €

22.09, 26.09

525 €

421 €

446 €

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.

Turcia

Kusadasi
Ramada Kusadasi & Golf Resort

de la

Kusadasi

283 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Aproape de centrul orașului Kusadasi
Plajă privată
Shuttle-bus gratuit până la plajă

Descriere: Ramada Resort Kusadasi & Golf este un hotel modern amplasat chiar la
intrarea în orașul Kusadasi.
Localizare: Hotelul se află situat la 69 km de aeroportul Izmir și la 2 km de plaja. Plaja
privată este cu nisip și se află la 2 km, dar turistii au la dispozitie un shuttle bus.
Facilități hotel: 6 piscine exterioare, piscina interioara, Spa de lux, tenis, darts,
baschet, centru de fitness, Aqua Park, spectacole.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televizor prin satelit, telefon, seif contra
cost, minibar, aer condiționat, balcon sau terasă, pardoseală cu parchet laminat, baie
cu duș, uscător de păr, internet wireless gratuit.
Date check-in
19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 04.06,
06.06, 26.09
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 15.09, 17.09, 19.09, 22.09
18.06, 20.06
23.06, 25.06, 27.06
30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07
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
14.07, 16.07, 18.07, 25.08, 27.08, 29.08, 01.09
03.09, 5.09, 08.09, 10.09, 12.09
23.05, 30.05, 06.06

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

SUPERIOR LV EARLY BOOKING EARLY BOOKING
Loc in dubla
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)
359 €

307 €

325 €

449 €
485 €
519 €
602 €

384 €
414 €
443 €
514 €

406 €
437 €
468 €
543 €

634 €

541 €

572 €

614 €
563 €
330 €

524 €
481 €
283 €

554 €
508 €
298 €

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.

Hotel Grand Belish

de la

Kusadasi

274 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Situat pe malul mării
Recomandat pentru cupluri
Wellness center

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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (31.03.2020) 10% (30.04.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06

320 €

274 €

04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 17.09, 19.09,
22.09, 26.09

391 €

334 €

289 €
353 €

18.06, 20.06, 23.06

447 €

382 €

403 €

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

469 €

401 €

424 €

07.07, 09.07, 11.07, 14.07

548 €

467 €

494 €

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

579 €

494 €

522 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08

485 €

414 €

437 €

10.09, 12.09, 15.09

413 €

353 €

373 €

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.

VARA 2020 - 45

Turcia

Kusadasi
Korumar Ephesus Resort

de la

Kusadasi

494 €

7 nopți | individual | ultra all inclusive
CEL MAI BUN PREȚ

»»
»»
»»

Hotel nou, deschis în 2017
Amplasare pe malul mării
Camere spațioase

Descriere: Korumar Ephesus Beach & Spa Resort a fost deschis în anul 2017. Hotelul
este construit pe o suprafață de 109.000 mp și este format din 3 clădiri cu 3 etaje.
Localizare: Situat la 55 km de aeroportul din Izmir, la 12 km de centrul orașului
Kusadasi, în stațiunea Pamucak, pe malul mării. Plajă proprie, cu nisip.
Facilități hotel: 6 restaurante, 5 baruri, piscină exterioară, piscină interioară,
tobogane cu apă, spa, saună, fitness, tenis, tenis de masă, volei, baschet, tir cu arcul,
aerobic, darts, mini golf, animație. Pentru copii: piscină, loc de joacă, mini-club.
Facilități camere: TV, telefon, seif, kit pentru cafea, minibar, aer condiționat, balcon,
uscător de par, wireless gratuit.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 26.09

579 €

494 €

522 €

04.06, 6.06, 09.06

713 €

608 €

643 €

11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 27.08, 29.08,
01.09, 03.09, 05.09, 08.09

736 €

627 €

663 €

25.06, 27.06

810 €

690 €

730 €

30.06, 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

995 €

847 €

896 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08

921 €

785 €

830 €

10.09, 12.09, 15.09

648 €

553 €

585 €

17.09, 19.09, 22.09

634 €

541 €

572 €

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.

Hotel Richmond Ephesus

de la

Kusadasi

374 €

7 nopți | individual | all inclusive
CEL MAI BUN PREȚ

»»
»»
»»

Localizare superbă, pe malul mării
Aqua park
Centru Spa

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.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
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STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 17.09,
19.09

485 €

390 €

414 €

02.06, 04.06, 06.06

510 €

410 €

435 €

09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, ,
01.09, 03.09, 05.09

571 €

460 €

487 €

23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 27.08, 29.08

587 €

472 €

501 €

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 €

547 €

581 €

08.09, 10.09, 12.09, 15.09, 22.09

546 €

440 €

466 €

26.09

465 €

374 €

397 €

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.
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B

Turcia

Kusadasi
Sealight Resort

de la

Kusadasi

315 €

7 nopți | individual | Ultra all inclusive
»»
»»
»»

CEL MAI BUN PREȚ

Piscină cu apă de mare
Plajă proprie
Aqua park

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 conferințe.
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.
Date check-in
19.05, 23.05
26.05, 28.05, 30.05, 17.09, 19.09
02.06, 04.06, 06.06
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,
01.09, 03.09, 05.09
07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 27.08, 29.08
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
08.09, 10.09, 12.09, 15.09
22.09, 26.09

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

469 €
485 €
496 €
563 €

378 €
390 €
400 €
453 €

401 €
414 €
424 €
481 €

607 €

488 €

518 €

716 €

575 €

610 €

736 €

591 €

627 €

695 €
552 €
391 €

558 €
444 €
315 €

593 €
471 €
334 €

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.

Sealight Family Club

de la

Kusadasi

254 €

7 nopți | individual | all inclusive
CEL MAI BUN PREȚ

»»
»»
»»

Situat pe malul marii
Plajă proprie
Camere spațioase

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.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
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STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05

312 €

282 €

02.06, 04.06, 06.06

324 €

293 €

09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 08.09, 10.09, 12.09, 15.09

391 €

353 €

23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 01.09, 03.09, 05.09

414 €

374 €

07.07, 09.07, 27.08, 29.08

446 €

402 €
453 €

11.07, 14.07

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

524 €

473 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08

479 €

433 €

17.09, 19.09, 22.09

297 €

268 €

26.09

281 €

254 €

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.

Turcia

Kusadasi
Batihan Beach Resort And Spa

265 €

de la

Kusadasi

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE 24h
»»
»»
»»

Situat pe malul mării
Aqua Park
Recomandat familiilor cu copii

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.
Date check-in
19.05, 23.05, 26.05
17.09, 19.09, 22.09
28.05, 30.05, 26.09
02.06, 04.06, 06.06
09.06, 11.06, 13.06, 16.06
18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 01.09,
03.09, 05.09, 08.09, 10.09
30.06, 02.07, 04.07, 07.07
12.09, 15.09
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, 25.08,27.08, 29.08

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

328 €
367 €
353 €
414 €
439 €

265 €
296 €
285 €
334 €
354 €

281 €
314 €
302 €
354 €
375 €

501 €

403 €

428 €

516 €
424 €

416 €
342 €

441 €
363 €

610 €

491 €

521 €

579 €

466 €

494 €

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.

Hotel Ephesia

de la

Kusadasi

301 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Situat pe malul marii
Loc de joaca pentru copii
Aqua Park

Descriere: 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: Hotelul pune la dispoziția turiștilor un 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.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 26.09

352 €

301 €

318 €

19.05, 28.05, 30.05, 02.06, 15.09, 17.09,
19.09, 22.09

399 €

341 €

360 €

02.06, 04.06, 06.06, 10.09, 12.09

430 €

368 €

388 €

05.09, 8.09, 09.06, 11.06, 13.06

477 €

408 €

431 €

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

508 €

434 €

459 €

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

548 €

467 €

498 €

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.
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Turcia

Kusadasi
Hotel Sea Pearl

de la

Kusadasi

234 €

7 nopți | individual | all inclusive
CEL MAI BUN PREȚ

»»
»»
»»

Plaja privata
Shuttle-bus gratuit până la plajă
Internet wireless gratuit

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 Izmir.
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.
Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

19.05, 23.05, 26.05, 17.09, 19.09, 22.09,
26.09
28.05, 30.05
02.06, 04.06, 06.06
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06
08.09, 10.09, 12.09, 15.09
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,
01.09, 03.09, 05.09
07.07, 09.07, 27.08, 29.08
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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

273 €

234 €

247 €

305 €
311 €
352 €
340 €

261 €
266 €
301 €
291 €

275 €
281 €
318 €
307 €

375 €

321 €

339 €

407 €
451 €

348 €
385 €

367 €
407 €

485 €

414 €

437 €

440 €

376 €

397 €

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.

Hotel Grand Blue Sky

de la

Kusadasi

328 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Situat pe malul mării
Camere spațioase
Hotel animat

Descriere: Hotelul reprezinta alegerea ideala pentru o vacanța cu familia. Dispune de
un spațiu exterior extins și bine îngrijit, camere spațioase și animație deosebită.
Localizare: Situat pe plaja, la 75 km de aeroportul Izmir și la 3 km de centrul Kusadasi.
Hotelul a fost construit în anul 1997, iar ultima renovare a fost efectuată în anul 2012.
Facilități hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, baruri, piscine, saună,
baie turcească, sala de fitness, aerobic, darts, biliard, terenuri de tenis, tenis de masă,
animație, muzică live, discotecă și internet wireless, masaj, piscină copii și mini-club.
Facilități camere: Baie cu duș/cadă, uscator de par, aer condiționat, televizor, telefon,
minibar, seif (gratuit), pardoseală cu mochetă, balcon și room service (contra cost).
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
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STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 26.09

407 €

328 €

348 €

04.06, 6.06, 09.06

436 €

351 €

372 €

11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06,
30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 03.09, 05.09,
08.09, 10.09, 12.09, 15.09

508 €

409 €

434 €

11.07, 14.07, 16.07

546 €

440 €

466 €

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

642 €

516 €

547 €

25.08, 27.08, 29.08, 01.09

604 €

486 €

515 €

17.09, 19.09, 22.09

479 €

386 €

409 €

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.

Turcia

Kusadasi
Hotel Arora

de la

Kusadasi

165 €

7 nopți | individual | all inclusive
CEL MAI BUN PREȚ

»»
»»
»»

Localizare centrală
Hotel animat
Foarte aproape de plajă

Descriere: Fiind localizat foarte aproape de plajă, hotelul Arora este ideal pentru cei
care preferă 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.
Date check-in
23.05, 26.05, 26.09
19.05, 28.05, 30.05, 02.06, 15.09, 17.09,
19.09, 22.06
04.06, 06.06, 10.09, 12.09
09.06, 11.06, 13.06
16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06,
30.06
02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07,
25.08, 27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09
20.08, 22.08, 8.09
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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
26% (29.02.2020) 23% (31.03.2020)

218 €

165 €

171 €

239 €

180 €

187 €

289 €
293 €

217 €
220 €

225 €
229 €

305 €

229 €

238 €

320 €

240 €

250 €

354 €

265 €

275 €

399 €

299 €

310 €

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.

Hotel Sentinus

de la

Kusadasi

185 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
CEL MAI BUN PREȚ

»»
»»
»»

Plaja privata
Centru Spa
Loc de joaca pentru copii

Descriere: Hotelul a fost modernizat în 2012 si are o grădină frumos amenajata și un
loc de joacă, fiind alegerea ideala pentru o vacanta reusita alaturi de copii.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja Long Beach, la 6 km distanță de centru și de
obiectivele turistice ale orașului Kusadası.
Facilităti hotel: Receptie, bar, restaurant cu terasa in aer liber, restaurant a la carte,
piscina si gradina, acces internet, salon, coafor, loc de joaca pentru copii, plaja privata,
sala de sport, volei pe plajă, minigolf, Spa.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de baie cu dus, uscator de par, telefon, Tv
prin satelit, minibar, aer conditionat, seif si balcon.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
25% (29.02.2020) 20% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 04.06,
06.06, 09.06

289 €

220 €

234 €

19.05, 11.06, 13.06, 16.06

305 €

232 €

246 €

18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 27.08,
29.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09

344 €

261 €

278 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 20.08, 22.08,
25.08

433 €

328 €

349 €

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

501 €

379 €

403 €

10.09, 12.09, 15.09, 17.09, 19.09, 22.09, 26.09

243 €

185 €

197 €

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.

VARA 2020 - 51

Turcia

Kusadasi
Hotel Palm

de la

Kusadasi

114 €

7 nopți | individual | demipensiune
CEL MAI BUN PREȚ

»»
»»
»»

Aproape de plajă
Situat în centrul stațiunii
Piscină exterioară cu secțiune pentru copii

Descriere: Situat în zona centrala a orașului Kusadasi, dar și a numeroaselor obiective
turistice, hotelul oferă o gamă excelentă de facilități într-o atmosferă relaxanta.
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).
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
25% (29.02.2020) 20% (30.04.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 04.06,
06.06, 26.09

148 €

114 €

121 €

19.05, 17.09, 19.09, 22.09

187 €

143 €

152 €
146 €

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 €

191 €

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 €

209 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08

234 €

179 €

190 €

27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09,
10.09, 12.09, 15.09

203 €

155 €

165 €

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.

Hotel Palmin

de la

Kusadasi

203 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Piscina interioară
Piscina pentru copii cu tobogane
Situat în zona Ladies Beach

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.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

52 - VARA 2020

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
17% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 26.09

242 €

203 €

207 €

19.05, 30.05, 02.06, 04.06, 06.06, 10.09,
12.09, 15.09, 17.09, 19.09, 22.09

297 €

248 €

254 €

09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06,
23.06

391 €

326 €

334 €

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 €

366 €

374 €

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 €

418 €

428 €

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.

Turcia

Kusadasi
Hotel Faustina

de la

Guzelcamli - Kusadasi

190 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Piscină cu secțiune pentru copii
Sala de conferințe
Aproape de plajă

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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (30.04.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05. 02.06

265 €

215 €

227 €

04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 16.06,
12.09, 15.09, 17.09, 19.09, 22.09

312 €

252 €

267 €

18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 30.06,
29.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09, 10.09

359 €

290 €

307 €

02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07,
16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 28.07, 30.07,
01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 15.08, 18.08

438 €

353 €

374 €

20.08, 22.08, 25.08, 27.08

404 €

326 €

346 €

27.09

234 €

190 €

201 €

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.

Hotel Grand Sahin (Ex Coastlight Hotel)

de la

Kusadasi

165 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Localizat pe plaja
Recomandat familiilor cu copii.
Umbrele si sezlonguri gratuite la plaja

Descriere: Prin pozitionarea sa pe malul marii, dar si prin serviciile oferite, Grand
Sahin reprezinta alegerea optima pentru petrecerea unui concediu odihnitor.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja, la 4 km de centrul statiunii Kusadasi.
Facilităti hotel: Restaurant, terasa, 4 restaurante a la carte, internet café (contracost), snack bar, 8 baruri, 2 piscine, 2 tobogane de apa, teren de joaca, mini-club,
baie turceasca, sauna, sala fitness, volei pe plaja, baschet, mini-fotbal, tenis,
discoteca, muzica live, parcare, plaja proprie, cu nisip si pietris.
Facilităti camera: mobilier modern, baie proprie, aer conditionat, TV cu ecran plat si
canale prin satelit, telefon, minibar, articole de toaleta gratuite, uscator de par.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD LV EARLY BOOKING EARLY BOOKING
Loc in dubla
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 01.06, 04.06, 06.06

203 €

165 €

174 €

19.05, 09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 26.09

236 €

192 €

203 €

18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07,
04.07, 07.07, 17.09, 19.09, 22.09

250 €

202 €

214 €

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

344 €

278 €

294 €

25.08, 27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09

312 €

252 €

267 €

10.09, 12.09, 15.09

277 €

224 €

237 €

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.

VARA 2020 - 53

Turcia

Kusadasi
Hotel Dabaklar

de la

Kusadasi

131 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Aproape de plajă
Situat în centrul stațiunii
Piscină exterioară cu secțiune pentru copii

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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
17% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06

179 €

151 €

163 €

19.05, 04.06, 06.06, 09.06, 10.09, 12.09,
15.09

189 €

159 €

172 €

11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 23.06,
25.06, 27.06, 27.08, 29.08, 01.09, 03.09,
05.09, 08.09

203 €

170 €

184 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 20.08, 22.08,
25.08

236 €

198 €

214 €

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

250 €

209 €

226 €

17.09, 19.09, 22.09, 26.09

156 €

131 €

141 €

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.

Hotel Karaaslan Inn (Ex Ozcelik Hotel)

de la

Kusadasi

148 €

7 nopți | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Camere cu vedere la mare
Situat pe plajă
Centru spa

Descriere: Hotelul se află în inima orașului Kusadası, in apropierea magazinelor,
restaurantelor și barurilor din statiune.
Localizare: Hotelul se afla situat la 20 m de plaja si la 75 km de aeroportul din Izmir.
Facilităti hotel: Piscina, 2 restaurante, restaurant pentru servirea micului dejun
(capacitatea totala de 100 persoane), snack bar, cafenea, lobby bar, baie turceasca,
sauna, masaj, coafor (cu plata), salon TV, internet cafe.
Facilităti camera: Toate camerele sunt dotate cu linie telefonica directa, uscator
de par, baie cu dus, sistem electronic de inchidere, mini bar, balcon, TV satelit, aer
conditionat individual. Majoritatea camerelor au vedere spre mare.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

54 - VARA 2020

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (30.04.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 17.09, 19.09, 22.09

200 €

181 €

19.05, 04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06

218 €

198 €

16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 07.07,
09.07, 24.08, 27.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09, 10.09, 12.09, 15.09

252 €

228 €

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

312 €

282 €

18.08, 20.08, 22.08

294 €

266 €

26.09

163 €

148 €

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.

Turcia

Kusadasi
Hotel Marti Beach

de la

Kusadasi

134 €

7 nopți | individual | MIC DEJUN
»»
»»
»»

Plaja cu nisip
Situat in zona Ladies Beach
Loc de joaca pentru copii

Descriere: Marti Beach ofera o superba priveliste catre Marea Egee, fiind localizat
intr-una dintre cele mai cunoscute zone din Kusadasi – plaja Ladies Beach.
Localizare: Hotelul este situat in Kusadasi, la 124 km de Aeroportul din Bodrum, 75
km de Aeroportul din Izmir, 17 km de orasul antic Efes.
Facilităti hotel: Restaurante, terasa si snack bar, sală de jocuri, asistență medicală,
un serviciu de apel de trezire, sală de conferințe. loc de joacă, sala de sport, masaj,
internet. Hotelul este situat pe plaja cu nisip, pietris si ponton, in Ladies Beach.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de balcon (majoritatea cu vedere la mare),
telefon, aer conditionat, TV, baie cu dus/cada, uscator de par.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 08.05, 30.05, 02.06,
04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 29.08,
01.09, 03.09, 05.09, 08.09

211 €

171 €

181 €

16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06,
30.06, 02.07, 04.07, 07.07

258 €

209 €

221 €

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

312 €

252 €

267 €

20.08, 22.08, 25.08, 27.08

269 €

218 €

230 €

10.09, 12.09, 15.09, 17.09, 19.09, 22.09

171 €

140 €

147 €

26.09

165 €

134 €

142 €

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.

Hotel Asena

de la

Kusadasi

153 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Situat aproape de plajă
Piscină exterioară pe acoperiș
Multiple facilități

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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
26% (29.02.2020) 23% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 26.09

203 €

153 €

159 €

19.05, 30.05, 02.06, 19.09, 22.09

223 €

168 €

175 €

04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 12.09, 15.09,
17.09

278 €

209 €

217 €

16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06

289 €

217 €

225 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07,
29.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09, 10.09

305 €

229 €

238 €

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

383 €

287 €

298 €

22.08, 25.08, 27.08

338 €

254 €

263 €

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.
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Turcia

Kusadasi
Hotel Surtel

de la

Kusadasi

149 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Situat central
Piscină pe acoperiș
Vedere spre mare

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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06

207 €

165 €

178 €

27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 07.07

269 €

213 €

230 €

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

289 €

228 €

247 €

04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 16.06,
18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 22.08, 25.08,
27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09

242 €

191 €

207 €

10.09, 12.09, 15.09, 17.09, 19.09, 22.09

218 €

173 €

187 €

26.09

187 €

149 €

161 €

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.

Hotel Flora Suites

de la

Kusadasi

140 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

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

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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).
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STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06,
19.09, 22.09

203 €

165 €

174 €

04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 16.06,
18.06, 20.06, 23.06, 03.09, 05.09, 08.09,
10.09, 12.09, 15.09, 17.09

218 €

177 €

187 €

25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 07.07,
20.08, 22.08, 25.08, 27.08, 29.08, 01.09

265 €

215 €

227 €

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

312 €

252 €

267 €

26.09

171 €

140 €

147 €

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.

Turcia

Kusadasi
Hotel Santur

de la

Kusadasi

114 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Situat în centrul stațiunii
Restaurant cu terasă
Saună și jacuzzi

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

EARLY BOOKING
15% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 22.09, 26.09

120 €

114 €

19.05, 04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 23.06,
25.06, 27.06, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09, 10.09, 12.09, 15.09,
17.09, 19.09

127 €

121 €

Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

30.06, 02.07, 4.07, 07.07

157 €

151 €

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

163 €

155 €

20.08, 22.08, 25.08, 27.08

151 €

148 €

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.

Golden Moon Apart

de la

Kusadasi

77 €

7 nopți | individual | self catering
»»
»»
»»

Situat în centrul stațiunii
Piscină exterioară
Camerele dispun de chicinetă

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

Date check-in
23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 12.09, 15.09, 17.09,
19.09, 22.09, 26.09

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

77 €

19.05, 16.06, 18.06, 20.06, 23.06

104 €

25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 22.08, 25.08, 27.08, 29.08, 01.09, 03.09,
05.09, 08.09, 10.09

109 €

09.07, 11.07, 14.07, 16.07

120 €

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

148 €

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.
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Turcia

Kusadasi

Aria Claros Beach & Spa Resort

de la

Ozdere

335 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE 24H
»»
»»
»»

Aqua-park
Centru Spa
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Aria Claros Beach & Spa Resort a fost construit in 2009, pe o suprafata
de 93.000 mp. Este un hotel mare si confortabil, cu amplasare foarte buna si peisaje
pitoresti.
Localizare: Hotelul este situat pe malul marii, in localitatea Ozdere, la 35 km de
centrul orasului Kusadasi, la 60 km de centrul orasului Izmir si la 45 km de aeroportul
Izmir.
Facilităti hotel: 5 restaurante a la carte, 7 baruri, 4 piscine exterioare, piscina
interioara, aquapark, medic la cerere, centru SPA, coafor, spalatorie, curatatorie, lant
de magazine, 2 sali de conferinte, sauna, baie cu aburi, jacuzzi, camera cu zapada,
sala de fitness, aerobic, aqua aerobic, mini-fotbal, 2 terenuri de tenis, program de
animatie, muzica live, discoteca, internet WiFi.
Facilităti camera: Toate camerele sunt dotate cu baie cu cada, uscator de par, aer
conditionat, televizor, telefon, minibar (bauturile racoritoare - in ziua sosirii, gratuit),
seif (contra cost), pardoseala - parchet, balcon sau terasa, room service, internet
WiFi.

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/
pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).
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Date check-in

CLUB LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (30.04.2020)

23.05

404 €

335 €

28.05, 30.05, 26.09

483 €

398 €

352 €
419 €

04.06, 06.06, 17.09, 19.09

514 €

423 €

446 €

11.06, 13.06, 18.06, 20.06, 29.08, 03.09,
05.09

640 €

523 €

552 €

25.06, 27.06, 27.08

687 €

561 €

592 €

02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07,
23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08,
13.08, 15.08

749 €

611 €

646 €

20.08, 22.08

702 €

573 €

606 €

10.09, 12.09

586 €

480 €

507 €

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.

Turcia

Kusadasi

CEL MAI BUN PREȚ

Paloma Pasha Resort

de la

Ozdere

453 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Umbrele si sezlonguri gratuite
Centru Spa
Situat pe malul mării

Descriere: Paloma Pasha Resort a fost construit in 2010, are o suprafata totala de
35.000 mp, iar ultima renovare a avut loc in anul 2012. Este recomandat atat pentru
vacante relaxante cu familia, cat si pentru tineri.
Localizare: Hotelul este situat pe malul marii, la 50 km de aeroportul orasului Izmir, la
35 km de orasul Kusadasi si la 1 km de orasul Ozdere.
Facilităti hotel: 4 restaurante a la carte, 6 baruri, 2 piscine exterioare, 1 piscina
interioara, piscine pentru copii, 3 tobogane, cabinet medical, centru SPA & Wellness,
coafor, lant de magazine, spalatorie, 6 sali de conferinta, baie turceasca, sauna, sala
de fitness, aerobic, volei pe plaja, baschet, mini-fotbal, teren de tenis, tenis de masa,
darts, program de animatie, muzica live, discoteca, internet-cafe si internet Wi-Fi (in
lobby), masaj, inchirierea echipamentului de tenis, tir cu arcul, windsurfing, sporturi
nautice, loc de joaca, mini-club, plaja proprie.
Facilităti camera: Toate camerele beneficiaza de baie cu dus, foehn, aer conditionat
centralizat, televizor, telefon, minibar, seif, ceainic electric, balcon, room service (24
ore, contra cost) si internet Wi-Fi.

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/
pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

Date check-in

STANDARD GV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
25% (31.01.2020) 10% (31.03.2020)

23.05, 28.05, 30.05, 12.09, 17.09, 19.09

695 €

536 €

631 €

04.06, 06.06, 11.06, 13.06, 18.06, 20.06,
29.08, 03.09, 05.09, 10.09

859 €

659 €

779 €

25.06, 27.06, 02.07, 04.07, 09.07, 11.07,
16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08,
06.08, 08.08, 13.08, 15.08

1.047 €

800 €

948 €

20.08, 22.08, 27.08

886 €

679 €

803 €

26.09

585 €

453 €

532 €

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.
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Turcia

Kusadasi

Hotel Grand Efe

de la

Ozdere

310 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Recomandat familiilor cu copii
Plajă proprie
Sezlonguri gratuite la plaja

Descriere: Hotelul a fost construit in anul 1991 si are o suprafata totala de 20.000
mp. Ultima renovare a avut loc in anul 2014.
Localizare: Hotelul este situat pe malul marii, la 45 km de aeroportul Izmir si la 1 km
de orasul Ozdere.
Facilităti hotel: Grand Efe ofera oaspetilor sai un restaurant principal, 5 baruri, 2
piscine exterioare, 2 tobogane, cabinet medical, coafor, lant de magazine, spalatorie si
3 sali de conferinte. Gratuit, turistii se pot bucura de: baie turceasca, sala de fitness,
aerobic, aqua aerobic, volei pe plaja, baschet, mini-golf, 3 terenuri de tenis, tenis de
masa, darts, programe de animatie, discoteca si internet Wi-Fi gratuit in exteriorul
hotelului. Contra cost: sauna, masaj, biliard, internet cafe si sporturi nautice. Copiii
beneficiaza de 2 piscine, 2 tobogane acvatice, loc de joaca si mini-club. Plaja proprie
este cu nisi psi pietris. La piscina si pe plaja se ofera gratuit umbrele, sezlonguri si
prosoape.
Facilităti camera: Hotelul este compus dintr-o cladire cu 8 nivele, majoritatea
camerelor beneficiind de vedere la mare. Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus,
foehn, aer conditionat individual, televizor, telefon, minibar (apa se suplimenteaza
zilnic-gratuit), seif in camera (contra cost), pardoseala cu mocheta si balcon.
Curatenia in camere se efectueaza zilnic.

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/
pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).
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Date check-in

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

23.05, 28.05, 30.05, 04.06, 06.06, 17.09,
19.09, 26.09

373 €

310 €

326 €

11.06, 13.06

407 €

337 €

354 €

18.06, 20.06, 22.08, 27.08, 29.08, 03.09,
05.09

452 €

373 €

393 €

25.06, 27.06, 20.08

474 €

391 €

411 €

02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07,
23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08,
13.08, 15.08

530 €

435 €

459 €

10.09, 12.09

429 €

355 €

374 €

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.

Turcia

Kusadasi
CEL MAI BUN PREȚ

Aquasis De Luxe Resort & Spa

de la

Didim

428 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Aqua Park
Situat pe plajă
Sezlonguri și umbrele gratuite

Descriere: Aquasis Deluxe este un resort de lux deschis in 2016 si reprezinta locul
ideal pentru o vacanta in familie, alaturi de cei mici. 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 Bodrum Milas este la 40 km.
Facilităti hotel: Receptie, piscina principala, piscina in zona camerelor, piscina pentru
copii, aquapark cu 9 tobogane, piscina interioara; spectacole, animatie, discoteca,
camera cu jocuri, concursuri, step aerobic, jocuri in piscina, seri turcesti cu dans
oriental si muzica traditionala, muzica live in fiecare seara; 4 terenuri de tenis, teren
de fotbal, teren de baschet, teren de volei; sporturi de apa; centru Spa & Wellness
(baie turceasca, sauna, baie de aburi, terapie cu pietre calde si reci, masaj, dusuri
de aventura, terapii orientale, programe de slabit, programe detoxifiere, anti-aging
etc); Neverland Kids Club, aquapark, mini-disco, sala de jocuri, meniuri speciale in
restaurant; restaurant bufet Manzara, Snack Bar, Beach bar, lobby bar, bar la piscina,
Sailor Bar, club de noapte, restaurante a la carte. Plaja private este cu nisip si ponton.
Facilităti camere: Toate camerele Deluxe se regasesc in cladirea principala si sunt
dotate cu 1 pat dublu, 1 pat single, baie cu dus, minibar, TV LED, muzica, Internet,
telefon, aer conditionat, seif, parchet, feon, set cafea si ceai. In hotel exista si camere
pentru persoane cu dizabilitati.
Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/
pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

Date check-in

PROMO
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (30.04.2020)

23.05, 28.05, 30.05, 17.09, 19.09, 26.09

490 €

428 €

448 €

04.06, 06.06, 11.06, 13.06, 18.06, 20.06,
03.09, 05.09, 10.09, 12.09

678 €

587 €

618 €

25.06, 27.06, 27.08, 29.08

749 €

647 €

681 €

02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07,
23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08,
13.08, 15.08, 20.08, 22.08

843 €

727 €

766 €

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.
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Turcia

Kusadasi

CEL MAI BUN PREȚ

Venosa Beach Resort & Spa

de la

Didim

456 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Centru Spa & Wellness
Plajă privata		
Facilitati pentru copii

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: Hotelul dispune de receptie, restaurant principal (la cerere meniu
dietetic), 3 restaurante a la carte (turcesc, pescaresc, Mediterranean), 3 baruri,
2 piscine exterioare, piscina interioara, 3 tobogane, bar pe plaja, cabinet medical,
coafor, lant de magazine, spalatorie, curatatorie, sala de conferinta, piscina pentru
copii, loc de joaca si mini-club. Gratuit se ofera: baie turceasca, sauna, sala de fitness,
aerobic, volei pe plaja, baschet, teren de tenis, tenis de masa, darts, discoteca,
programe de animatie si internet Wi-Fi (in lobby). Plaja proprie este cu nisip, iar
umbrelele, sezlongurile si prosoapele sunt gratuite.
Facilităti camere: Hotelul este compus dintr-o cladire principala cu 12 nivele. Toate
camerele Standard sunt dotate cu baie cu dus, foehn, aer conditionat centralizat,
televizor, telefon, mini bar (apa se suplimenteaza zilnic - gratuit), seif (gratuit),
pardoseala cu mocheta, balcon si room service (24 ore, contra cost). Curatenia in
camere se efectueaza zilnic.

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/
pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).
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STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (30.04.2020)

23.05, 28.05, 30.05

505 €

456 €

04.06, 06.06, 11.06, 13.06

584 €

528 €

18.06, 20.06, 03.09, 05.09

615 €

559 €

25.06, 27.06, 02.07, 04.07, 27.08, 29.08, 10.09, 12.09

670 €

609 €

09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08,
13.08, 15.08, 20.08, 22.08

804 €

729 €

17.09, 19.09, 26.09

576 €

519 €

Date check-in

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.

Turcia

Kusadasi

Didim Beach Aqua & Thalasso

de la

Didim

338 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Aqua-Park
Plaja privata
Umbrele si sezlonguri gratuite

Descriere: Didim Beach Aqua& Elegance Thalasso Resort a fost construit in 2001,
are o suprafata totala de 19.000 mp, iar ultima renovare a avut loc in anul 2009.
Localizare: Hotelul este situat direct pe plaja, la 1 km de orasul Didim.
Facilităti hotel: 2 restaurante principale, restaurant a la carte, 5 baruri, 2 piscine
exterioare, piscina interioara, 2 piscine pentru copii, aqua-park, medic, centru SPA,
coafor, lant de magazine, spalatorie, curatatorie chimica, sala de conferinte, baie
turceasca, sauna, sala fitness, aerobic, volei pe plaja, baschet, mini fotbal, tenis de
masa, darts, program de animatie, muzica live, internet wireless (in lobby), masaj,
jacuzzi, centru SPA, teren de tenis, biliard, windsurfing, sporturi acvatice, cursuri
diving, internet café, loc de joaca, mini club (4-12 ani), babysitter, plaja proprie cu
nisip si ponton.
Facilităti camera: Toate camerele beneficiaza de baie cu dus sau cada, uscator de par,
aer conditionat individual, Tv, telefon, mini bar, seif, balcon.

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/
pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

Date check-in

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

23.05, 28.05, 30.05, 04.06, 06.06, 11.06,
13.06, 12.09, 17.09, 19.09

482 €

400 €

421 €

18.06, 20.06, 25.06, 27.06

514 €

426 €

448 €

02.07, 4.07

603 €

497 €

524 €

09.07, 11.07, 16.07, 18.07

639 €

526 €

554 €

23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 03.09

796 €

651 €

687 €

08.08, 13.08, 15.08, 20.08, 22.08, 27.08,
29.08

740 €

606 €

640 €

5.09, 10.09

549 €

454 €

478 €

26.09

404 €

338 €

354 €

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.
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Turcia

Kusadasi

Hotel & Spa Boyalik Beach

de la

Cesme

294 €

7 nopți | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Sezlonguri și umbrele gratuite la plajă
Situat pe malul mării
Centru Spa

Descriere: Hotelul a fost construit in 1989, iar suprafata sa totala este de 9700 mp.
Ultima renovare a avut loc in 2013.
Localizare: Hotel este situat la 90 km de aeroportul orasului Izmir si la 2 km de
centrul Cesme, pe malul marii.
Facilităti hotel: Receptie, restaurant, bar, lobby bar, spa si centru fitness, baie
turceasca, sauna, jacuzzi, baie de aburi, piscină în aer liber, piscina interioara, WiFi
gratuit, parcare privată gratuită, sală de jocuri și billiard. Hotelul beneficiaza si de o
zonă de plajă privată unde sunt oferite gratuit umbrele, șezlonguri și prosoape,
Facilităti camera: Toate camerele dispun de aer condiționat, minibar, TV cu ecran plat
și canale prin satelit, balcon, baie privată cu duș, uscător de păr și articole de toaletă,
room service 24 de ore.
PROMO
Loc in dubla

EARLY BOOKING
23% (31.03.2020)

23.05, 28.05, 30.05, 04.06, 06.06, 11.06, 13.06, 05.09, 10.09

482 €

403 €

18.06, 20.06, 03.09

582 €

483 €

25.06, 27.06, 02.07, 04.07, 27.08, 29.08

599 €

497 €

09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08,
13.08, 15.08, 20.08, 22.08

779 €

641 €

12.09

431 €

363 €

17.09, 19.09

364 €

309 €

26.09

346 €

294 €

Date check-in

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/
pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).
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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.

Turcia

Kusadasi

Sheraton Resort

de la

Cesme

497 €

7 nopți | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Umbrele si sezlonguri gratuite
Plaja privata
Centru medical de thalasso-terapie, cu ape termale.

Descriere: Sheraton Cesme Resort a fost construit in anul 2001 si are o suprafata
totala de 33.000 mp. Este recomandat atat pentru intalnirile de afaceri, dar si pentru
familii. Hotelul are un centru medical de thalasso-terapie, unde se folosesc apele
termale.
Localizare: Hotelul este situat la doar 10 m de mare, în centrul orașului Cesme, iar
aeroportul Izmir este la aproximativ 95 de km.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 2 restaurante a la carte, 3 baruri, 2 piscine
exterioare, 3 piscine interioare, piscina pentru copii, medic la solicitare, centru SPA,
coafor, lant de magazine, spalatorie, curatatorie chimica si 28 sali de conferinte,
baie turceasca, sauna, jacuzzi, sala de fitness, aerobic, volei, baschet, mini fotbal, 2
terenuri de tenis, program de animatie, masaj, centru SPA, biliard, bowling, nocturna
terenului de tenis, internet cafe, internet Wi-Fi (in lobby), sporturi nautice, loc de
joaca, mini club (4-12 ani) si babysitter, plaja proprie cu nisip, bar pe plaja.
Facilităti camera: Toate camerele sunt dotate cu baie cu cada, uscator de par, aer
conditionat centralizat, televizor, telefon, minibar, seif, mocheta, balcon sau terasa si
room service.

23.05, 26.09

497 €

28.05, 30.05, 04.06, 06.06, 11.06, 13.06, 18.06, 20.06, 17.09, 19.09

559 €

25.06, 27.06

829 €

02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08, 13.08,
15.08, 20.08, 22.08
27.08, 29.08

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/
pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

PROMO
Loc in dubla

Date check-in

1.007 €
992 €

03.09, 5.09

779 €

10.09, 12.09

685 €

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.
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Marmaris
Situată într-un golf adăpostit, la locul de
întâlnire dintre Marea Mediterana și Marea
Egee și beneficiind de unul dintre cele mai mari
porturi naturale din lume, stațiunea Marmaris
va întâmpină cu farmecul sau cosmopolit.
Sultanul Suleiman Magnificul a cucerit orașul
în 1522, de aici conducandu-și campania de
cucerire a insulei Rodos.
Se presupune că numele de Marmaris vine de la
“Mimari aș”, care în turcă înseamnă “spânzurați
arhitectul”. Când veți vedea aglomerările înalte
de clădiri cu apartamente de vacanță, veți
înțelege de unde vine această denumire.
Deși acum 20 de ani era doar un mic sat de
pescari, iată că mică rățușcă s-a transormat
într-o lebădă superbă – Marmaris face parte
din Riviera turcească și este considerată una
dintre cele mai frumoase stațiuni din țară,
fiind înconjurată pe toată durata anului de o
simfonie verde-albastră, cu dealurile înverzite
ce câteodată se opresc direct în mare.
Destinația ideală pentru iubitorii de soare,
Marmaris este exact ce va doriți dacă sunteți
pasionat de scufundări, înot și pescuit, sporturi
nautice sau navigație.

Plajele din Marmaris
Plaja Marmaris: are o lungime de cca. 4 km și este situată într-un
frumos golf care îți taie respirația, în locul de întâlnire dintre marea
Egee şi marea Mediterana. Este înconjurată de o minunată pădure de
pini care te duce cu gândul la liniște și armonie. Portul natural, aproape
perfect și așezarea splendidă merită cu adevărat toată admirația
vizitatorului. Începând cu ora 8:00, faleză se trezeşte la viaţă, iar
aglomeraţia durează până la ora 1:00 noaptea, cu mici întreruperi,
după-amiază. Aici se găsesc pontoane de lemn, care se întind de la mal
până în depărtare în mare, la circa 25 de m în larg, pe care sunt aşezate
numeroase şezlonguri, ce va vor atrage imediat atenţia.
Plaja Icmeler: situată la aproximativ 9 km Icmeler, este o alternativă
mai relaxantă a stațiunii supraaglomerate Marmaris, oferind turiștilor o
atmosfera liniștită, plaje de nisip foarte curate, grădini bine întreținute
și bulevarde de promenadă. Stațiunea Icmeler este ideală pentru
sporturi de apă precum scufundări, schi nautic și excursii cu barcă. Din
Icmeler puteți pleca într-o croazieră de lux spre insulele din apropiere
și diverse situri arheologice: preferatele turiștilor sunt insula Cleopatra,
izvoarele termale din Pamukkale și orașul antic Efes.
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Sugestii
Hello Holidays
Castelul Marmaris. Micul castel a fost construit
în 1522, în timpul domniei lui Suleyman Magnificul.
În epoca elena regiunea Carya a fost invadată de
Alexandru cel Mare, iar castelele asediate. Prin
urmare, locuitorii și-au îngropat bunurile cele mai
de preț în castel și au fugit în munți. Invadatorii
au apreciat valoarea strategică a castelului și l-au
reparat, pentru a-l putea utiliza în continuare. În
1522 castelul a fost reconsturit de un alt invadator
- Kanuni Sultan Süleyman, iar din 1979 castelul a
fost supus unor serii de renovări, pentru a fi adus la
formă inițială. Castelul are mai multe galerii, cea mai
mare dintre ele fiind utilizată ca sala de expoziții.
Muzeul Marmaris se află în cadrul Castelului
Marmaris, iar expozițiile sale includ obiecte nautice
și piese cu valoare istorică sau etnografică: amfore
din perioadele elena, romană și bizantină, obiecte din
sticlă și ceramică, monede și ornamente descoperite
în regiunile Knidos, Hisaronu și Burgaz, țesături,
obiecte de mobilier tradițional, vase de bucătărie,
arme și ornamente.

Atlantis Waterpark este cel mai mare parc
acvatic de distracții din Marmaris și locul în care va
puteți petrece o zi întreagă. Parcul are numeroase
tobogane, piscină cu valuri, mini golf, bowling,
restaurante și baruri. Atlantis Waterpark se află în
mijlocul plajei Longbeach (Uzunyalı).
Armutalan Hamam este o baie turcească, aflată la 2
km de centrul orașului Marmaris, în spatele spitalului
guvernamental.
Mormantul Sarianei se află pe pantă de nordest ale orașului Marmaris și a fost construit în stil
otoman. Sariana a fost faimoasa datorită profețiilor
sale. Ea a ajutat trupele otomane prezicand
cucerirea Rodosului și, implicit, lui Suleyman
Magnificul, aceasta victorie.
Beldibi

Armutalan

Aqua Dream
Water Park

Marmaris
Orasul
vechi

Excursii opționale
Excursie la Dalyan - Puteți petrece o întreagă zi în delta Dalyan,
faimoasa pentru băile sale sulfuroase termale. Delta găzduiește
anticul oraș Caunos cu renumitele sale morminte săpate în stanca.
Tot aici se află și renumită Plajă a Testoaselor, o porțiune ocrotită
și frecventată de specia de țestoase marine Caretta.
Excursie în Insula Rhodos – O zi în care puteți vizită două țări:
Grecia și Turcia! În Rhodos, tărâmul cavalerilor ioaniți, una dintre
cele mai faimoase insule ale Greciei veți îmbină cultură și istoria
elena cu aventură cumpărăturilor. Nu uitați să vizități Castelul
Cavalerilor din Rhodos (astăzi sediul cavalerilor ioaniți se află în
Malta).
Excursie în Insula Cleopatra – O zi specială pe o insula specială!
Legendă spune că nisipul alb de aici a fost adus special din Egipt
de către Marc Antonius pentru iubita să Cleopatra, pentru a-i
demonstra afecțiunea. Celor ce își doresc să fie pentru o zi precum
Antonius și Cleopatra nu le rămâne decât să viziteze aceste locuri.
Excursie Fethiye – O zi pentru a descoperi istoria regatului Licia!
Orașul se găsește aici, de când locuitorii săi, licienii au construit
Telmessos, cu 3000 de ani în urmă. Astăzi din străvechiul oraș au
rămas o serie de morminte rupestre liciene de piatră, situate în
stanca de la marginea orașului.
Excursie Demre-Myra – Demre, orașul antic care pe vremuri
purta numele de Myra unde se află scaunul episcopal și locul
de înmormântare al Sf Nicolae. Cele mai interesante locuri din
această zona sunt mormintele săpate în piatră și împodobite cu
picturi fascinante și sculpturi bine conservate, în care iti poti
imagina cum era viața în urmă cu câteva milenii!
Turul de Marmaris cu vaporul – plimbare cu vaporașul de-a
lungul coastei Marmarisului. În acesta zi puteți vizită golfuri izolate
unde veți putea înota în apă limpede. Prânzul va fi oferit pe puntea
vaporului.
Petreceți turcește – Puteți petrece o seară plăcută la un
spectacol organizat. Veți lua parte la momente artistice cu specific
turcesc: dansuri populare turcești, energici dansatori cazaci și
vestitele dansatoare de belly-dance.

Portul

Marea Egee

De ce să vizitezi Marmaris?
• Cel mai mare port natural al lumii, locul
de întâlnire dintre Marea Egee și Marea
Mediterana
• Punct de plecare pentru croaziere de-a lungul
coastei turcești
• Hoteluri luxoase și peisaje care îți taie respirația
•Poți ajunge cu ușurință pe pământ grecesc în
același sejur – insula Rhodos
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Turcia

Marmaris
CEL MAI BUN PREȚ

Green Nature Diamond Resort

de la

Marmaris

384 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

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

Descriere: Green Nature Resort este amplasat langa o padure de pini si are o
suprafata totala de 32.000 mp. Serviciile de calitate, spatiul exterior extins si
programele de animatie deosebite pentru adulti si copii fac acest hotel sa fie
recomandat atat cuplurilor cat si familiilor cu copii.
Localizare: Hotelul se afla la 550 m de plaja publica, la 95 km de aeroportul orasului
Dalaman si la 3 km de centrul orasului Marmaris.
Facilităti hotel: piscina interioara si exterioara, terasa, gradina, plaja privata (la 3 km
de hotel – shuttle pana la plaja), sporturi pe apa (diving, canoe, squash, windsurfing),
centru SPA, darts, tenis de masa, biliard, karaoke, inchireri biciclete, club de noapte,
evenimente in fiecare seara, locuri de joaca pentru copii,
Facilităti camera: Toate camerele sunt spatioase, cu vedere catre plaja sau piscine,
dotate cu mobilier modern, baie proprie, aer conditionat, TV cu ecran plat si canale
prin satelit, telefon, minibar, accesorii de baie gratuite, uscator de par, radio.

Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05, 02.06, 09.06
16.06, 15.09
23.06, 30.06, 01.09, 08.09
7.07
14.07, 21.07
28.07, 04.08, 11.08, 18.08
25.08
22.09

14.06
21.06, 28.06, 30.08, 06.09
12.07, 19.07
26.07, 02.08, 09.08, 16.08
05.07, 23.08
13.09
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501 €
552 €
623 €
681 €
731 €
829 €
869 €
666 €
477 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)
403 €
444 €
501 €
547 €
588 €
666 €
698 €
633 €
384 €

428 €
471 €
531 €
581 €
623 €
706 €
741 €
672 €
408 €

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.
Date check-in AVION

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).

STANDARD LV
Loc in dubla

STANDARD LV
Loc in dubla
750 €
828 €
942 €
996 €
863 €
802 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)
647 €
709 €
801 €
844 €
825 €
689 €

673 €
739 €
836 €
882 €
862 €
717 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Turcia

Marmaris
CEL MAI BUN PREȚ

Hotel Turunc Premium

de la

Marmaris

306 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Internet Wifi
Plaja privata
Situat pe malul marii

Descriere: Hotel Turunc Premium a fost construit in anul 2015, avand o suprafata de
12.000 mp. Situat in apropiere de plaja Turunc si in imediata vecinatate a frumoasei
plaje Amos si a Delfinariului, acest resort va va incanta prin serviciile de cinci stele
destinate oricaror gusturi.
Localizare: Hotelul este situat la 120 km de aeroportul Dalaman, la 20 km de orasul
Marmaris, la 200 m de localitatea Turunc, pe malul marii.
Facilităti hotel: Hotelul dispune de receptie, restaurant principal, 2 restaurante
a la carte (pescaresc si turcesc), 5 baruri, piscina exterioara, piscina interioara,
piscina pentru copii, mini-club, coafor, cabinet medical, magazine, spalatorie, sala
de conferinte (350 pers), internet WiFi gratuit (in lobby). Gratuit se ofera: baie cu
aburi, jacuzzi, sala de fitness, aqua aerobic, tenis de masa, billiard, darts, programme
de animatie, muzica live. Contra cost, turistii se pot bucura de baie turceasca, sauna,
masaj sau sporturi nautice. Plaja proprie este cu nisip si pietris si se ofera gratuit
umbrele si saltele.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de baie proprie, minibar, WC, uscator de
par, seif (gratuit), telefon, balcon, fotoliu, masa si scaun pe balcon, TV LED, parchet,
aer conditionat, fierbator, seturi pentru bauturi calde (gratuit).

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).

Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05, 02.06
09.06, 16.06, 15.09, 22.09
23.06, 25.08, 01.09, 08.09
30.06
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08
18.08

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
15% (31.03.2020)

357 €
450 €
541 €
642 €
664 €
799 €
776 €

306 €
385 €
462 €
547 €
567 €
681 €
662 €

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.
Date check-in AVION
14.06
21.06
28.06, 30.08, 06.09
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08
23.08
13.09

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
15% (31.03.2020)

688 €
778 €
793 €
933 €
813 €
703 €

620 €
697 €
709 €
828 €
726 €
633 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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Turcia

Marmaris
CEL MAI BUN PREȚ

Grand Yazici Club Turban

de la

Marmaris

403 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

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

Descriere: Situat pe coasta Mării Egee, Grand Yazici Club Turban este înconjurat de
o pădure de pini. Hotelul a fost renovat in 2013 si este recomandat in mod special
familiilor cu copii.
Localizare: Hotelul este situat chiar pe malul marii, la 90 km de Aeroportul Dalaman,
6 km de orasul Marmaris si la 4 km de centrul localitatii Icmeler.
Facilități hotel: Hotelul ofera un restaurant principal, 5 restaurante a la carte, 5
baruri, receptie, piscina exterioara, piscina interioara, beach bar, 3 tobogane, cabinet
medical, centru SPA, 10 sali de conferinte, piscina pentru copii cu tobogan acvatic,
loc de joaca, mini club. Gratuit, turistii se pot bucura de sauna, baie turceasca, baie
cu aburi, sala de fitness, aerobic, volei pe plaja, bocce, teren de tenis, tenis de masa,
darts, mini-golf, sporturi nautice fara motor, muzica live, program de animatie,
discoteca, internet Wi-Fi (in lobby), iar contra cost - masaj, lectii de tenis, biliard,
lectii de diving, internet cafe si sporturi nautice cu motor. Plaja proprie este cu nisi psi
pietris, 2 platforme si ponton. Umbrelele si sezlongurile sunt gratuite.
Facilități camere: Hotelul este compus dintr-o cladire principala cu 5 nivele si
25 de vile cu 2 si 3 nivele. In Main Building se regasesc camerele standard si cele
superior. Toate camerele sunt dotate cu baie cu cada sau dus, foehn, aer conditionat
centralizat, televizor, telefon, minibar (apa si bauturile racoritoare se suplimenteaza
zilnic, gratuit), balcon, seif si WiFi gratuit. Curatenia in camere se efectueaza zilnic.
Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).
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Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05, 02.06
09.06, 16.06, 23.06, 15.09, 22.09
30.06, 07.07, 14.07
21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08
25.08, 01.09, 08.09

STANDARD ROH
Loc in dubla
501 €
579 €
634 €
704 €
783 €
665 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)
403 €
466 €
510 €
566 €
629 €
535 €

428 €
494 €
541 €
601 €
667 €
567 €

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.
Date check-in AVION
14.06, 21.06, 13.09
28.06
05.07, 12.07, 23.08
19.07
26.07, 02.08, 09.08, 16.08
30.08, 06.09

STANDARD ROH
Loc in dubla
793 €
838 €
856 €
906 €
926 €
821 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)
683 €
719 €
733 €
773 €
789 €
705 €

711 €
749 €
764 €
807 €
824 €
734 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Turcia

Marmaris

CEL MAI BUN PREȚ

Hotel Grand Yazici Marmaris Palace

de la

İçmeler

303 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Plajă privata
Centru Spa & Wellness
Internet Wi-Fi gratuit

Descriere: Grădină luxuriantă, restaurantele cu mâncăruri delicioase și salonul de Spa
sunt doar câteva dintre multe alte posibilități de a-ți trăi vacanța așa cum ai visat.
Localizare: Hotelul Grand Yazici Marmaris Palace 5* este situat pe malul marii, la 90
km de Aeroportul Dalaman, 6 km de orasul Marmaris si la 2 km de localitatea Icmeler.
Facilităti hotel: Hotelul ofera un restaurant principal, 3 restaurante a la carte
(turcesc, italian si pescaresc), receptie, 6 baruri, 2 piscine exterioare, piscina
interioara, 2 tobogane, cabinet medical, centru SPA, 2 sali de conferinte, 2 piscine
pentru copii, loc de joaca, tobogan, mini club. Gratuit, turistii se pot bucura de sauna,
baie turceasca, sala de fitness, aerobic, volei pe plaja, mini fotbal, baschet, bocce, mini
golf, 2 terenuri de tenis, tenis de masa, darts, biliard, discoteca, muzica live, programe
de animatie, internet Wi-Fi (in lobby si pe spatial exterior al hotelului), iar contra cost
- masaj, bicicleta, lectii de diving, internet cafe si sporturi nautice. Plaja proprie este
formata dintr-o platforma cu nisip. 2 pontoane (ponton Palace Beach Club - contra
cost). La piscina si pe plaja turistii beneficiaza gratuit de umbrele si sezlonguri.
Facilităti camere: Hotelul este compus dintr-o cladire principala cu 5 nivele “Hotel”
si 26 de vile “Villas” cu 2 si 3 nivele. Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus sau
cada, foehn, aer conditionat centralizat, televizor, telefon, minibar (in ziua sosirii - 2
sticle de apa, gratuit), seif (gratuit), pardoseala cu gresie, balcon, WiFi (gratuit).
Curatenia in camere se efectueaza zilnic.
Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).

Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05, 02.06, 15.09, 22.09
09.06, 16.06, 23.06
30.06, 07.07, 14.07
21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08
25.08, 01.09, 08.09

BUNGALOW GV
Loc in dubla
375 €
485 €
524 €
595 €
657 €
540 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)
303 €
390 €
422 €
478 €
528 €
434 €

321 €
414 €
448 €
507 €
561 €
461 €

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.
Date check-in AVION
14.06, 21.06, 30.08, 06.09
28.06, 23.08
05.07, 12.07
19.07
26.07, 02.08, 09.08, 16.08
13.09

BUNGALOW GV
Loc in dubla
702 €
733 €
751 €
791 €
807 €
667 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)
609 €
633 €
648 €
680 €
693 €
581 €

632 €
658 €
674 €
708 €
721 €
602 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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Turcia

Marmaris
CEL MAI BUN PREȚ

Green Nature Resort

de la

Marmaris

226 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

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

Descriere: Green Nature Resort este amplasat langa o padure de pini si are o
suprafata totala de 32.000 mp. Serviciile de calitate, spatiul exterior extins si
programele de animatie deosebite pentru adulti si copii fac acest hotel sa fie
recomandat atat cuplurilor cat si familiilor cu copii.
Localizare: Hotelul se afla la 550 m de plaja publica, la 95 km de aeroportul orasului
Dalaman si la 3 km de centrul orasului Marmaris.
Facilităti hotel: piscina interioara si exterioara, terasa, gradina, plaja private (la 3 km
de hotel – shuttle pana la plaja), sporturi pe apa (diving, canoe, squash, windsurfing),
centru SPA, darts, tenis de masa, biliard, karaoke, inchireri biciclete, club de noapte,
eventimente in fiecare seara, locuri de joaca pentru copii,
Facilităti camere: Toate camerele sunt spatioase, cu vedere catre plaja sau piscine,
dotate cu mobilier modern, baie proprie, aer conditionat, TV cu ecran plat si canale
prin satelit, telefon, minibar, accesorii de baie gratuite, uscator de par, radio.

Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05, 02.06, 22.09
9.06
16.06, 15.09
23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09
07.07, 14.07, 21.07
28.07, 04.08, 11.08, 18.08

14.06
21.06, 28.06, 30.08, 06.09, 13.09
05.07
12.07, 19.07
26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08

72 - VARA 2020

EARLY BOOKING
15% (31.03.2020)

263 €
281 €
305 €
338 €
383 €
475 €
493 €

226 €
241 €
261 €
289 €
327 €
405 €
421 €

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.
Date check-in AVION

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).

CLUB
Loc in dubla

CLUB
Loc in dubla

EARLY BOOKING
15% (31.03.2020)

502 €
562 €
572 €
636 €
660 €

462 €
513 €
522 €
576 €
596 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Turcia

Marmaris
CEL MAI BUN PREȚ

Hotel Grand Pasa

de la

Marmaris

281 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Aproape de plaja
Centru Spa & wellness
Parcare gratuita

Descriere: Hotelul Grand Pasa impresioneaza prin priveliștea uimitoare, camerele
decorate cu gust și multitudinea de facilități oferite.
Localizare: Grand Pasa este situat la 350 m de plaja publica, la 90 km de aeroportul
Dalaman si la 3,5 km de centrul orasului Marmaris.
Facilităti hotel: Hotelul ofera oaspetilor sai un restaurant principal, restaurant a
la carte (international, cu rezervare), receptie, 4 baruri, piscina exterioara, piscina
interioara, 3 tobogane, cabinet medical, centru SPA, coafor, lant de magazine,
spalatorie, curatatorie chimica, sala de conferinte, piscina pentru copii, mini-club.
Gratuit, oaspetii hotelului se pot bucura de sauna, baie turceasca, aerobic, sala
de fitness, aqua aerobic, tenis de masa, darts, muzica live, programe de animatie,
discoteca, internet Wi-Fi (in lobby), iar contra cost - masaj, baie cu aburi, biliard,
internet cafe si sporturi nautice. Plaja publica este cu nisip si pietris, umbrelele si
sezlongurile - gratuite.
Facilităti camere: Hotelul Grand Pasa 5* este compus dintr-o cladire cu 5 etaje.
Toate camerele sunt dotate cu baie cu cada, foehn, aer conditionat individual,
televizor, telefon, minibar (gratuit apa – la check in), seif (contra cost), pardoseala
cu mocheta, balcon si room service (contra cost). Curatenia in camere se efectueaza
zilnic.
Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).

Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05, 02.06, 09.06, 15.09, 22.09
16.06, 23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09
07.07, 18.08
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

311 €
320 €
422 €
435 €
508 €

281 €
289 €
381 €
392 €
459 €

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.
Date check-in AVION
14.06
21.06, 28.06, 05.07, 23.08, 30.08, 06.09
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08
16.08
13.09

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

571 €
597 €
674 €
630 €
532 €

538 €
561 €
630 €
591 €
503 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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Turcia

Marmaris

CEL MAI BUN PREȚ

Orka Lotus Beach Resort

de la

İçmeler

559 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Localizat pe plaja privata
Wifi gratuit
Recomandat familiilor cu copii

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

Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05, 02.06
09.06, 16.06, 23.06, 15.09, 22.09
30.06, 07.07, 25.08, 01.09, 08.09
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08
18.08

14.06, 21.06
05.07
12.07
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08
28.06, 23.08, 30.08, 06.09
13.09
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EARLY BOOKING
15% (30.04.2020)

620 €
634 €
703 €
775 €
932 €
878 €

559 €
572 €
634 €
698 €
840 €
792 €

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.
Date check-in AVION

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).

PROMO
Loc in dubla

PROMO
Loc in dubla

EARLY BOOKING
15% (30.04.2020)

842 €
912 €
992 €
1.052 €
884 €
860 €

782 €
845 €
917 €
971 €
819 €
798 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

TRANSPORT AUTOCAR

MARMARIS și
BODRUM
de la
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ANTALYA

MARMARIS

HelloHolidaysTransport.ro

Turcia

Marmaris
CEL MAI BUN PREȚ

Hotel Pasa Beach

de la

Marmaris

240 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Wi-Fi gratuit
Acces imediat la plaja proprie
Centru Spa & Wellness

Descriere: Pasa Beach este format din 2 corpuri de cladiri cu 6 nivele fiecare, avand
o suprafata totala de 9.557 mp. Datorita pozitionarii sale, dar si a serviciilor oferite,
hotelul Pasa Beach este unul dintre cele mai bune din categoria sa.
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: Cele 2 tipuri de camere (Standard si Standard Large) sunt
repartizate in cele 2 cladiri - Cladirea A (100 camere standard large - vedere partiala
la mare, cu un pat dublu si unul single, suprafata 30 mp) si Cladirea B (327 camere
standard, cu un pat dublu si unul single, suprafata 27 mp). Toate camerele sunt dotate
cu baie cu cada (in Cladirea A), baie cu dus (in Cladirea B), foehn, aer conditionat
individual, televizor, telefon, minibar (gratuit la check in - apa plata si minerala), seif
(contra cost), pardoseala - parchet laminat (in Cladirea B), mocheta (in Cladirea A),
balcon si room service (contra cost). Curatenia in camere se efectueaza zilnic.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).
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Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05, 02.06, 09.06, 15.09, 22.09
16.06, 23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09
07.07, 18.08
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

265 €
273 €
375 €
386 €
454 €

240 €
247 €
339 €
349 €
410 €

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.

Date check-in AVION
14.06
21.06, 28.06, 05.07, 23.08, 30.08, 06.09
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08
16.08
13.09

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

529 €
555 €
625 €
585 €
490 €

500 €
523 €
586 €
550 €
465 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Turcia

Marmaris
Hotel Elegance

de la

Marmaris

391 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Plaja proprie
Wifi gratuit
Umbrele si sezlonguri gratuite

Descriere: Hotelul a fost construit in anul 1992, avand o suprafata toatala de 21.000
mp. Ultima renovare a fost facuta in anul 2015.
Localizare: Hotelul este situat pe malul marii, la 95 km de aeroportul orasului
Dalaman, la 2 km de centrul orasului Marmaris si la 5 km de localitatea Icmeler.
Facilităti hotel: restaurant, 2 restaurante a la carte, 5 baruri, 2 piscine, baie turceasca,
sauna, jacuzzi, sala de fitness, aerobic, aqua aerobic, tenis de masa, biliard, darts,
animatie, internet Wi-Fi, loc de joaca, mini club. Plaja proprie, este cu nisip/pietris.
Facilităti camera: Baie cu cada, foehn, aer conditionat centralizat, televizor, telefon,
minibar, seif (gratuit), pardoseala - mocheta sau gresie, balcon si room service.
PROMO
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

EARLY BOOKING
15% (15.04.2020)

19.05

458 €

391 €

26.05, 02.06, 09.06, 15.09, 22.09

489 €

418 €

16.06, 23.06, 01.09, 08.09

516 €

441 €

30.06

579 €

494 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

626 €

534 €

25.08

532 €

454 €

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.

Hotel L’etoile

de la

İçmeler

289 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Plaja proprie
Umbrele si sezlonguri gratuite
Loc de joaca pentru copii

Descriere: Hotel L’Etoile fost construit in anul 1993, are o suprafata totala de 3.750
mp, iar ultima renovare a fost facuta in anul 2012.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja, la malul marii, in golful Icmeler la 9 km de
centrul orasului Marmaris si la 100 km de aeroportul Dalaman.
Facilităti hotel: Receptie 24h, lift, 3 baruri, piscină, restaurant a la carte, piscină
pentru copii, loc de joacă, baie turceasca, sala de sport, biliard, tenis de masa, sala de
conferinte, discoteca, bar pe plaja - contra cost. Plaja proprie cu nisip si pietris.
Facilităti camera: Toate camerele sunt dotate cu aer condiționat, tv, mini-bar, seif,
baie cu duș sau cadă, uscător de păr, balcon.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

Date check-in

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (15.04.2020)

19.05, 26.05

320 €

289 €

02.06, 09.06, 15.09, 22.09

399 €

360 €

341 €

16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 25.08, 01.09

454 €

410 €

388 €

274 €

14.07, 18.08

484 €

437 €

413 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08

524 €

473 €

448 €

8.09

430 €

388 €

368 €

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.
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Turcia

Marmaris

Cettia Beach Resort

de la

Marmaris

374 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Plajă privată
Centru Spa & Wellness
Parcare gratuită

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: Hotelul ofera oaspetilor sai un restaurant principal, 2 baruri, piscina
exterioara, medic la solicitare, centru SPA, spalatorie, curatatorie chimica, parcare
privata, sala de conferinta (100 pers.), restaurant a la carte (cu rezervare, contra
cost), piscina exterioara, piscina interioara, tobogan, picina pentru copii.Gratuit,
turistii se pot bucura de baie turcească, saună, sala de fitness, tenis de masă, darts,
programe de animatie, Wi-Fi în lobby, iar contra cost – masaj si sporturi nautice.
Plaja proprie, este cu nisip si pietriș, iar oaspetii beneficiaza gratuit de sezlonguri si
umbrele.
Facilităti camere: Hotelul dispune de 2 tipuri de camere – standard si deluxe. Toate
camerele beneficiaza de baie cu dus sau cada, uscator de par, aer condiționat,
televizor, telefon, minibar (gratuit la check in - apă plata si minerală), seif (contra
cost), balcon.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).
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Date check-in AUTOCAR
19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 22.09
16.06, 23.06, 30.06, 01.09, 08.09
07.07, 25.08
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08
15.09

STANDARD
Loc in dubla
438 €
508 €
532 €
563 €
468 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)
374 €
434 €
454 €
481 €
400 €

395 €
459 €
480 €
508 €
423 €

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.
Date check-in AVION
14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 06.09
05.07
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08,
23.08
13.09

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

674 €
681 €

608 €
614 €

630 €
637 €

723 €

650 €

674 €

656 €

593 €

614 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Turcia

Marmaris
CEL MAI BUN PREȚ

Hotel Hawaii

de la

Marmaris

283 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Aproape de plaja
Parcare privată
Situat in centrul statiunii

Descriere: Modern, decorat cu bun gust, cu o gama diversificata de servicii, Hawaii
Hotel este locul ideal din centrul statiunii Marmaris unde iti poti petrece o vacanta
relaxanta pe riviera turceasca.
Localizare: Hotelul Hawaii este situat pe faleza, la 20 m de plaja publica, în centrul
orașului Marmaris și la 85 km de aeroportul orașului Dalaman.
Facilităti hotel: Hotelul dispune de recepție disponibila non-stop, seif la receptie,
schimb valutar, zona de TV, serviciu de apel de trezire, sală de conferințe, magazin de
suveniruri, o grădină frumos amenajata, loc de joacă pentru copii, parcare privata, lift,
tenis de masa, billiard, restaurant principal, terasa, piscina exterioara cu zonă pentru
copii, bar, snack bar, fitness, centru spa, sauna, baie turcească, jacuzzi și masaj.
Facilităti camere: Toate camerele sunt dotate cu aer condiționat, balcon, radio,
muzică, televizor prin satelit, telefon, minibar, room service, seif (contra cost),
internet wireless, baie proprie cu articole de toaleta si dus/cada, uscător de păr.

Date check-in AUTOCAR
26.05, 02.06, 15.09, 22.09
9.06
16.06
23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09
7.07
14.07, 21.07, 18.08
28.07, 04.08, 11.08

EARLY BOOKING
15% (31.03.2020)

330 €
297 €
353 €
375 €
384 €
445 €
485 €

283 €
294 €
302 €
321 €
329 €
380 €
414 €

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.
Date check-in AVION
14.06
21.06, 28.06, 05.07, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09
12.07, 19.07
26.07, 02.08, 09.08
16.08

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).

STANDARD
LV Loc in dubla

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
15% (31.03.2020)

527 €
555 €
611 €
653 €
639 €

483 €
507 €
555 €
590 €
579 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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Turcia

Marmaris
Hotel Begonville Beach

de la

Marmaris

222 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Beach Bar
Localizat pe plaja
Umbrele si sezlonguri gratuite

Descriere: Hotel Begonville Beach a fost construit in anul 2014, avand o suprafata
totala de 1000 mp si este format din 2 cladiri cu 4 nivele.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja, la 100 km de aeroportul orasului Dalaman si la
1 km de centrul orasului Marmaris.
Facilităti hotel: restaurant principal, piscina, snack bar, bar la piscina, lobby bar, TV
prin satelit, sala de jocuri, Internet wireless, servicii poștale, doctor, spălătorie, sauna,
sală de fitness, baie turcească, masaj, telefon, tenis de masă, biliard, darts, seif.
Facilităti camera: Camerele sunt dotate cu balcon, aer conditionat, telefon, tv
satellite, minibar, uscator de par, seif.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (30.04.2020)

19.05

259 €

222 €

26.05, 02.06, 15.09, 22.09

291 €

249 €

234 €
263 €

9.06

331 €

283 €

299 €

16.06, 23.06, 25.08, 01.09, 08.09

363 €

310 €

328 €

30.06

419 €

358 €

378 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

430 €

368 €

388 €

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.

Hotel Tropikal Beach

de la

Marmaris

275 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Situat pe malul mării
Centru Spa
Parcare gratuita

Descriere: Hotel Tropikal are o suprafata de 4.400 mp și este format dintr-o cladire
cu 6 etaje.
Localizare: Situat pe malul mării, la 2 km de Atlantis Waterpark, la 3 km de centrul
orașului Marmaris și la 4 km de Castelul Marmaris.
Facilități hotel: Recepție, restaurant interior și exterior, piscina cu zona pentru copii,
Spa contra cost, sauna gratuit, room service, sala de fitness , tenis de masa, wireless
în lobby, sauna, masaj, sala de conferinte, lift, parcare gratuita.
Facilități camere: Aer conditionat, televizor prin satelit, telefon, minibar contra cost,
seif contra cost, baie, uscator de par, curatenie zilnica în camera, balcon.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).
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STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)
275 €

19.05, 26.05, 22.09

305 €

02.06, 15.09

349 €

316 €

09.06, 16.06, 23.06

375 €

339 €

30.06, 01.09, 08.09

389 €

351 €

07.07, 14.07, 21.07

407 €

367 €

28.07, 25.08

427 €

385 €

04.08, 11.08, 18.08

454 €

410 €

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.

Turcia

Marmaris
CEL MAI BUN PREȚ

Hotel Poseidon

de la

Marmaris

210 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Situat pe plaja
În apropiere de Parcul acvatic
Centru wellness

Descriere: Hotelul Poseidon 4* a fost construit in anul 2000, are o suprafata de
3.900 mp, iar ultima renovare a fost facuta in anul 2011. Este un hotel bine amplasat
in centrul orasului, chiar in zona de promenada.
Localizare: Hotelul este 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 de hotel.
Facilităti hotel: Hotelul ofera oaspetilor sai o receptie, un restaurant principal, 2
baruri, piscina exterioara, piscina interioara, medic la solicitare, spalatorie, curatatorie
chimica, coafor, si sala de conferite. Gratuit, oaspetii se pot bucura de baie turceasca,
sauna, baie cu aburi, jacuzzi, sala de fitness si internet Wi-Fi (in lobby si in bar), iar
contra cost - masaj, internet-cafe si sporturi nautice. Hotelul dispune de plaja proprie
cu nisi psi pietris. La piscina si pe plaja, gratuit – umbrele si sezlonguri.
Facilităti camere: Hotelul Poseidon este compus dintr-o cladire cu 6 nivele
(jumatate din camere au vedere la mare) - 232 standard room. Toate camerele sunt
dotate cu baie cu cada sau dus, foehn, aer conditionat centralizat, televizor, telefon,
minibar (contra cost), seif (contra cost), pardoseala cu mocheta, balcon (exista si
camere fara balcon) si room service (contra cost). Curatenia in camere se efectueaza
zilnic.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).

Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05, 02.06, 09.06
16.06, 23.06, 15.09, 22.09
07.07, 14.07, 21.07
04.08, 11.08
28.07, 18.08
30.06, 25.08, 01.09, 08.09

CLUB ROOM
Loc in dubla
244 €
289 €
359 €
422 €
446 €
435 €
407 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)
210 €
247 €
307 €
361 €
381 €
371 €
348 €

221 €
261 €
325 €
381 €
402 €
392 €
367 €

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.
Date check-in AVION
14.06
21.06
28.06, 13.09
05.07, 12.07, 19.07, 26.07
02.08, 09.08, 16.08
23.08, 30.08, 06.09

CLUB ROOM
Loc in dubla
523 €
541 €
557 €
600 €
618 €
583 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)
480 €
495 €
509 €
545 €
561 €
531 €

494 €
511 €
525 €
564 €
580 €
548 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

VARA 2020 - 81

Turcia

Marmaris
CEL MAI BUN PREȚ

Hotel Kaya Maris

de la

Marmaris

187 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Aproape de malul mării
Centru Spa & Wellness
Plaja privata

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: Hotelul Kaya Maris dispune de 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: Toate camerele hotelului sunt dotate cu baie cu duș și uscător
de păr, aer condiționat, TV prin satelit, telefon, răcitor, seif (contra cost), balcon,
internet wireless (contra cost).

Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05
02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 08.09, 15.09,
22.09
30.06, 07.07, 14.07, 25.08, 01.09
21.07, 18.08
28.07, 04.08, 11.08

14.06, 21.06, 13.09
28.06, 06.09
05.07, 12.07, 19.07, 23.08, 30.08
26.07, 02.08, 09.08
16.08
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218 €
272 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (30.04.2020)
187 €
233 €

198 €
246 €

281 €

241 €

254 €

336 €
363 €
399 €

287 €
310 €
341 €

303 €
328 €
360 €

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.
Date check-in AVION

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).

STANDARD LV
Loc in dubla

STANDARD LV
Loc in dubla
471 €
499 €
520 €
576 €
552 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (30.04.2020)
436 €
460 €
477 €
525 €
505 €

448 €
473 €
492 €
542 €
521 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Turcia

Marmaris
Hotel Sesin

de la

Marmaris

190 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Aproape de centrul statiunii
Wi-Fi gratuit
Plajă privata amenajata

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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

PROMO
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (31.03.2020) 10% (20.04.2020)

19.05

221 €

190 €

26.05

234 €

201 €

200 €
212 €

02.06, 09.06, 22.09

261 €

224 €

236 €

16.06, 23.06

305 €

261 €

275 €

30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 25.08

375 €

321 €

339 €

28.07, 04.08, 11.08, 18.08

391 €

334 €

353 €

01.09, 08.09, 15.09

328 €

281 €

297 €

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.

Hotel Begonville

de la

Marmaris

178 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Umbrelele si sezlonguri la piscina
Aproape de plaja
Internet gratuit in lobby

Descriere: Begonville Hotel reprezinta varianta ideala pentru petrecerea unei vacante
reusite la un buget redus.
Localizare: Hotelul este situat la aproximativ 300 m de plaja, la 1 km de centrul
orasului Marmaris, iar fata de Aeroportul din Dalaman se afla la 95 km.
Facilităti hotel: receptie, restaurant, bar, piscină în aer liber, baie turcească, saună
și sală de fitness, WiFi gratuit in lobby. baie turcească, biliard, darts și tenis de masă.
Plaja este publica cu nisip si pietricele - sezlongurile si umbrelele sunt cu plata.
Facilităti camera: Toate camerele sunt dotate cu balcon, aer conditionat, telefon, tv
satellite, minibar, uscator de par, seif.
Date check-in AUTOCAR

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (30.04.2020)

19.05

199 €

178 €

188 €

26.05, 02.06, 09.06, 22.09

219 €

196 €

207 €

16.06, 15.09

229 €

205 €

217 €

23.06

275 €

246 €

261 €

30.06, 25.08, 01.09, 08.09

294 €

263 €

279 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

325 €

290 €

307 €

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.
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Turcia

Marmaris

CEL MAI BUN PREȚ

Hotel Cihanturk

de la

Marmaris

161 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Wi-Fi gratuit
Privelisti spre mare
Piscina

Descriere: Hotelul Cihanturk 3* a fost construit in anul 2008, avand o suprafata
totala de 2.000 mp. Ultima renovare a hotelului a avut loc in 2012.
Localizare: Hotelul se află situat la 50 metri de plaja, la 1.5 km de centrul orașului
Marmaris și la 90 km de aeroportul orașului Dalaman.
Facilități hotel: Cihanturk ofera oaspetilor sai o recepție, lobby, lift, restaurant,
doua baruri, piscina exterioară cu sectiune pentru copii, tenis de masa, program de
animatie, wireless gratuit, serviciu de inchirieri masini.
Facilități camere: Hotelul este format dintr-o cladire cu 6 nivele. Toate camerele
standard sunt dotate cu baie cu cada sau dus, uscator de par, articole de toaleta, aer
conditionat, televizor, telefon, minibar (contra cost), seif (contra cost), pardoseala cu
parchet si balcon. Curatenia in camere se efectueaza zilnic.

Date check-in AUTOCAR
19.05, 26.05, 02.06
9.06
16.06, 23.06, 15.09, 22.09
30.06, 08.09
07.07, 01.09
14.07, 25.08
21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

STANDARD
Loc in dubla
187 €
200 €
234 €
301 €
312 €
330 €
344 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)
161 €
172 €
201 €
258 €
267 €
283 €
294 €

169 €
181 €
212 €
272 €
282 €
298 €
311 €

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.
Date check-in AVION
14.06, 21.06, 13.09
28.06
05.07, 12.07, 30.08, 06.09
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).
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STANDARD
Loc in dubla
419 €
459 €
489 €
517 €

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)
390 €
424 €
450 €
473 €

400 €
436 €
463 €
488 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Turcia

Marmaris
CEL MAI BUN PREȚ

Hotel Honeymoon

de la

Marmaris

141 €

7 nopți | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Plaja privata
Wi-Fi gratuit
Parcare privata gratuita

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..

Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05
02.06, 09.06, 16.06, 15.09, 22.09
23.06, 01.09, 08.09
30.06, 07.07
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

156 €
165 €
221 €
234 €
258 €
297 €

141 €
149 €
200 €
212 €
233 €
268 €

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.
Date check-in AVION
14.06, 21.06, 06.09
28.06, 05.07, 30.08
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08
13.09

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

417 €
440 €
475 €
389 €

398 €
419 €
450 €
373 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.
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Turcia

Marmaris

Hotel Alkan

de la

Marmaris

99 €

7 nopți | individual | MIC DEJUN
»»
»»
»»

Pozitie centrala
Piscină pentru copii
Parcare gratuita

Descriere: Hotelul Alkan este situat convenabil în apropierea restaurantelor și
barurilor din zona Siteler a stațiunii Marmaris, fiind apreciat în special de cei care
iubesc viața de noapte și relaxarea pe plajă. Hotelul a fost construit în anul 2007,
pe o suprafață de 2100 mp, și este format dintr-o clădire de 6 etaje cu 55 camere
standard, amenajate confortabil. Plaja publică aflata la cateva minute este acoperita
cu nisip și pietriș și amenajata cu umbrele, șezlonguri și saltele contra cost.
Localizare: se află la 100 metri de țărmurile mediteraneene, la un kilometru de
centrul orașului Marmaris și la 90 km de Aeroportul Dalaman.
Facilități hotel: Alkan pune la dispoziția clienților săi recepție deschisă non-stop,
internet Wi-Fi în zonele publice, restaurant principal, restaurant a la carte (bucătărie
internațională, contra cost), 3 baruri, piscină exterioară, piscină pentru copii,
umbrele, șezlonguri și saltele gratuite la piscina, loc de joacă, ping-pong, biliard, darts,
posibilitatea de a practica sporturi de apă. Hotelul oferă room service, spălătorie şi
birou de turism.
Facilități camere: Toate camerele hotelului sunt spațioase și dispun de aer
condiționat, televiziune cu programe prin satelit, room service (contra cost), telefon,
mini-bar (gol), seif (contra cost), baie, uscător de păr, balcon. Curățenia în camere se
face zilnic, iar schimbarea lenjeriei are loc de doua ori pe saptamana.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in
Istanbul si Bergama, 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).
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Date check-in AUTOCAR
19.05
26.05
02.06, 09.06, 16.06, 01.09, 08.09
23.06, 30.06, 07.07
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08
15.09, 22.09

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

109 €
118 €
174 €
203 €
234 €
124 €

99 €
107 €
158 €
184 €
212 €
113 €

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.
Date check-in AVION
14.06, 06.09
21.06, 28.06, 05.07, 30.08
12.07
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08
13.09

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

363 €
391 €
407 €
419 €
333 €

349 €
375 €
389 €
400 €
322 €

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.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Turcia

Marmaris
Hotel Balim

de la

Marmaris

120 €

7 nopți | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Foarte aproape de plaja
În apropiere de Atlantis Water Park
Piscina exterioara

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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

19.05

139 €

120 €

126 €

26.05, 22.09

148 €

127 €

134 €

02.06, 15.09

170 €

147 €

154 €

09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09

203 €

174 €

184 €

30.06, 25.08

236 €

203 €

214 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

250 €

214 €

226 €

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.

Hotel Maris Beach

de la

Marmaris

139 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Situat în centrul statiunii
Wi-Fi gratuit
Plajă privată

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.
STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (30.04.2020)

19.05

153 €

139 €

26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 22.09

189 €

172 €

23.06

223 €

202 €

30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08

250 €

226 €

01.09, 08.09, 15.09

203 €

184 €

Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

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.
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Bodrum
Numit de faimosul New York Times “Saint
Tropez-ul Turciei” Bodrumul este un mic
port fascinant, situat pe coasta egeeana a
Turciei, la 270 de km. sud de Izmir, cu privirea
îndreptată spre o parte a Greciei- Insula Kos.
Poate îl vei recunoaște și după numele sau din
anthichitate - Halicarnas. Este locul nașterii
marelui Herodot și totodată gazdă uneia dintre
cele 7 Minuni ale Lumii Antice – Mausoleul
din Halicarnas – ale cărui ruine sunt vizibile și
în zilele noastre, că parte a unui muzeu în aer
liber la aproximativ 1 km de centrul orașului.
Unii ar putea crede că rădăcinile bine ancorate
în antichitate a le Bodrumului implică în
același timp și o înclinație spre tot ce este
conservator, însă vechile tradiții nu exclud
acceptarea. În ziua de astăzi stațiunea are
fațete ce atrag atât pe cei care adoră soarele,
care iubesc să navigheze și să facă scufundări
cât și pe cei dornici de distracție sau înnebuniți
după cumpărături. Acest caleidoscop al
experiențelor, cu imagini mereu schimbătoare
este principalul motiv pentru care Bodrumul
este un loc unic, pe care trebuie să îl vezi
măcar o dată în viață.

Plajele din Bodrum
Plajele sunt pline de turisti în timpul sezonului, dar asta nu reprezintă o
problema deoarece aveți multe variante de a alege.
Gumbet: este cea mai apropiată plajă din Bodrum, la 3km depărtare.
În ultimii ani, dezvoltarea sa i-a permis să devină o stațiune de sine
stătătoare cu propria oferta, magazine, baruri, discoteci și tot ce este
necesar pentru confortul turiștilor. Gumbet este și unul dintre cele
mai populare centre de sporturi de apă. Plaja este dotată cu umbrele
de soare și șezlonguri. Este locul favorit pentru cei ce iubesc soarele și
pentru vacanțele de familie.
Ortakent: o superbă întindere de nisip, situată la doar 13 km de Bodrum.
Plaja este extrem de plăcută datorită nisipului fin și apei perfecte
pentru înot,datorită treptelor săpate natural sub apă de către curenți.
Minunata plajă este cunoscută și ca un loc preferat în general de familii.
Bitez: această plajă se află pe celălalt versant al dealului din Gumbet.
Vântul aici este prielnic pentru windsurfing și alte sporturi de apă, drept
urmare aici se află și cel mai bine echipat windsailing din zonă. Este
o plajă liniștită, apa este foarte puțin adâncă și este perfectă pentru
familiile cu copii. După o plimbare pe faleză puteți admira și minunatele
grădini de mandarini și portocali, întreținute și îngrijite de localnici în
mod tradițional.
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Sugestii
Hello Holidays
Castelul Sfântul Petru pare că se ridică din
mijlocul apelor, însă el este construit de fapt pe
o mică bucățică de uscat în urmă cu aproximativ
600 de ani. În interior veți descoperi Muzeul de
Arheologie Subacvatică ce conține piese și artefacte
de diferite vârste descoperite de arheologi pe fundul
mării.
Amfiteatrul Antic greco-român, este unul dintre
cele mai bine conservate obiective turistice.
De asemenea, pe lângă locul unde a fost odată
Mausoleul din Halicarnassus, se mai pot vedea
vestigii ale unor coloane dorice, bucăți din
pontoanele antice și multe astfel de lucruri
care constituie de fapt istoria noastră a
tuturor și nu doar cea turcească.
Mausoleul din Halicarnassus, este
una dintre cele șapte minuni ale
lumii antice. A fost o impuntoare
construcție care astăzi nu mai
există din pricina unor cutremure
severe ce au avut loc în această
zonă.

Morile de vânt o altă atracție pentru turiști.
Construite în secolul XIII ele au fost folosite până
la jumătatea secolului XX de oamenii locului pentru
măcinarea graului, iar în prezent au început lucrările
de restaurare.
Castelul Bodrum a fost construit în secolul al XVlea și reprezintă una dintre principalele atracții ale
orașului. Arhitectura acestuia, cu influențe turcești,
atrage anual mii de turiști.

Excursii opționale
Tur tradițional – În această zi aveți
posibilitatea de a vizita un frumos sat de munte,
situat la numai 20 de minute distanță. Viața rurală
turcă, aproape neschimbată de secole, va reuși să
va surprindă cu siguranță. Veți putea vizita Casa
Ceaiului, moscheea și câteva case tradiționale
unde veți degusta din delicioasa bucătărie
turcească. De asemenea, veți putea admira o gama
impresionantă de carpete și covoare lucrate manual
de femeile din sat.
T ur de B odrum cu vaporul – Va puteți bucura de soare
în timp ce va plimbați pe apele cristaline ale Mării Egee.
Croaziera va avea câteva opriri în golfuri pitorești unde aveți
posibilitatea de a înota, de a face snorkelling sau de a vă
bucura de soare la bordul vaporașului. Prânzul va putea fi
servit pe puntea vaporului (opțional).
Excursie în Insula Kos – Fie că preferați transferul cu ferryboat-ul sau cu barca rapidă, odată ajunși în Insula Kos peisajul
va încânta. Frumoasa insula grecească este renumită că fiind
locul natal al lui Hipocrate (Părintele Medicinei).Vizitând insula
veți avea ocazia să va odihniți la umbra bătrânului platan, unde
conform legendei, Hipocrate își învăța elevii. Adevărata magie a
insulei o veți găsi în capitală, care este un amalgam minunat între
trecut și prezent.
Scufundări. Viața marină intensă, paturile de corali și bureții,
pot fi ușor admirate în aceste ape calme și cristaline. Cei ce
doresc instructaj pentru aceste scufundări vor primi tot spijinul
necesar (echipament, instructor, aparat foto digital subacvatic).
Petreceți turcește – Puteți petrece o seară plăcută la un
spectacol tradițional. Veți lua parte la momente artistice cu
specific turcesc: muzică turcească live și o frumoasă dansatoare
de belly-dance.

De ce să vizitezi Bodrum?
• Bijuteria litoralului turcesc
• Hoteluri luxoase și priveliști superbe
•Viață de noapte - Halikarnas, unul dintre cele
mai mari cluburi în aer liber din lume
•Poți ajunge cu ușurință pe pământ grecesc
(insula Kos) în același sejur
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Turcia

Bodrum
Yasmin Bodrum Resort

de la

Bodrum

283 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Plajă privată de un kilometru
Wi-Fi gratuit în toate zonele
Excelență în programe de animație

Descriere: Yasmin Bodrum Resort este cunoscut pentru diversitatea programelor de
animație, de zonele destinate relaxării, petreceri pe plajă, nopți tematice speciale.
Localizare: Situat pe malul mării, la 5 km de Turgutreis și la 20 km de Bodrum.
Facilități hotel: Recepție, 4 restaurante, 5 baruri, 5 piscine, tobogane, piscina
interioara, plaja privată cu nisip și pietris, baie turcească, sala de fitness, baschet,
mini fotbal, 3 terenuri de tenis, tenis de masa, loc de joaca și mini club, platforma și
ponton, masaj, jacuzzi, billiard, centru spa, coafor, de animatie, muzica live, discoteca.
Facilități camere: aer condiţionat, wireless, telefon, minibar, televizor prin satelit, seif,
baie cu duș sau cada, uscator de par, balcon sau terasa.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

MYNDOS CLUB
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
30% (29.02.2020) 20% (31.03.2020)

19.05, 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 €

22.09

412 €

293 €

332 €

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.

Diamond of Bodrum Resort

de la

Bodrum

277 €

7 nopți | individual | ultra all inclusive
»»
»»
»»

Situat pe malul mării
Facilitati pentru copii
Programe de animație

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.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).
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PROMO
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
30% (29.02.2020) 25% (30.04.2020)

19.05

390 €

277 €

296 €

26.05, 22.09

433 €

307 €

328 €

02.06, 09.06, 16.06, 15.09

548 €

387 €

414 €

23.06

648 €

458 €

490 €

30.06, 07.07, 14.07

700 €

494 €

528 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

767 €

541 €

579 €

25.08, 01.09, 08.09

606 €

428 €

458 €

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.

Turcia

Bodrum

Titanic Deluxe Bodrum Resort
Bodrum

de la

567 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Plaja privata cu nisip
Aqua-park pentru adulti si copii
Centru Spa

Descriere: Titanic Deluxe Bodrum Resort se intinde pe o suprafata de aproximativ
80.000 mp si a fost deschis in anul 2016. Hotelul face parte din lantul Titanic si isi
propune sa aduca in zona Bodrum, lux, servicii de calitate si orientarea catre turisti,
definitorii pentru acest brand.
Localizare: Hotelul se afla in zona Mugla, Bodrum, la 15 km distanta de aeroport si la
25 km distanta de centru orasului Bodrum.
Facilităti hotel: restaurant principal, restaurant pentru copii, 5 restaurante a-la-carte,
patiserie, stand de inghetata, 11 baruri, discoteca, piscine interioare si exterioare,
piscina pentru copii, tobogane, plaja privata, plaja pentru copii, sezlonguri si umbrele,
aquapark pentru adulti si copii, centru SPA ( cu piscina interioara incalzita, piscina
exterioara incalzita, baie turceasca, sauna, camera de aburi, fantana de gheata, dusuri
shock, mai multe tipuri de camere de masaj, sala de fitness, coafor), club pentru copii,
animatie, club de fitness, spectacole nocturne, sali de conferinta. Pe timpul serii se
organizeaza petreceri tematice, muzica live, discoteca in aer liber, petreceri pe plaja.
Facilităti camera: Camerele standard dispun de minibar, telefon in camera si baie, set
pentru ceai si cafea, televizor LCD, internet wireless, aer conditionat, seif, balcon,
cabina de dus, uscator de par, halat de baie si papuci.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

Date check-in

STANDARD SSV
Loc in dubla

19.05

567 €

26.05, 02.06, 09.06, 22.09

708 €

16.06, 15.09

771 €

23.06

855 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

1.324 €

30.06, 25.08

1.136 €

01.09, 08.09

832 €

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.

VARA 2020 - 91

Turcia

Bodrum
CEL MAI BUN PREȚ

La Blanche Resort & Spa

de la

Bodrum

388 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

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

Descriere: La Blanche Resort & Spa a fost construit in anul 2006 si are o suprafata
totala de 22 000 mp. Este un hotel modern, cu un spatiu exterior extins, frumos
amenajat si este potrivit pentru familiile cu copii
Localizare: Hotelul este situat pe malul marii, la 59 km de aeroport si 18 km de
centrul orasului Bodrum, in localitatea Turgutreis.
Facilităti hotel: 4 restaurante, 5 baruri, piscina exterioara pentru adulti si pentru
copii, piscina interioara, aquapark cu 3 tobogane, plaja privata cu nisip, prosoapele,
sezlongurile, saltelele si umbrelele sunt gratuite, tenis, sah, tenis de masa, volei pe
plaja, sporturi de apa nemotorizate, mini fotbal, animatie, concursuri, spectacole, seri
tematice, scufundari, sporturi de apa motorizate, lectii de tenis, biliard, internet cafe,
camera cu jocuri electronice (contra cost).
Facilităti camera: Toate camerele dispun de aer conditionat centralizat, seif (gratuit),
TV, minibar, Wi-Fi (gratuit), baie cu cada, telefon in baie, uscator de par, zona de
relaxare si balcon.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

92 - VARA 2020

Date check-in

STANDARD LV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (30.04.2020)

19.05, 26.05, 22.09

454 €

388 €

410 €

2.06

577 €

492 €

520 €

09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09

626 €

534 €

565 €

30.06, 07.07

689 €

587 €

621 €

14.07

767 €

654 €

692 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

799 €

681 €

720 €

25.08

725 €

618 €

653 €

15.09

478 €

408 €

432 €

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.

Turcia

Bodrum
Kefaluka Resort

476 €

de la

Bodrum

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Plaja proprie amenajata cu nisip
Ponton si pavilioane
Aqua Park

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

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

19.05, 26.05

579 €

522 €

02.06, 09.06

634 €

572 €

16.06, 15.09

695 €

627 €

Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

23.06, 30.06

799 €

720 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

932 €

840 €

25.08

837 €

754 €

01.09, 08.09

743 €

670 €

22.09

527 €

476 €

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.

Vogue Supreme Bodrum Resort

de la

Bodrum

426 €

7 nopți | individual | ULTRA ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Umbrele si sezlonguri gratuite
Plaja proprie
Aqua-park cu 17 tobogane

Descriere: Hotelul a fost inaugurat in anul 2013 si are o suprafata de 200.000 mp.
Localizare: Hotelul este situat la 20 km de aeroport, la 8 km de centrul orasului
Bodrum, in localitatea Torba, pe malul marii.
Facilităti hotel: 7 restaurante, 9 baruri, 4 piscine, aquaparc, SPA, 4 sali de conferinte.
Baie turceasca, sauna, sala de fitness, aerobic, volei pe plaja, baschet, mini fotbal,
teren de tenis, tenis de masa, darts, tir cu arcul, animatie, internet Wi-Fi. Pentru copii
exista piscina, loc de joaca, luna parc, cluburi. Plaja proprie este cu nisip si pietris.
Facilităti camera: Baie cu cada si dus, foehn, halat, papuci, aer conditionat, televizor,
minibar, seif, balcon, room service (contra cost) si internet Wi-Fi (gratuit).
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

ANNEX GV
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (31.03.2020) 10% (30.04.2020)

19.05

529 €

426 €

477 €

26.05, 15.09

627 €

504 €

566 €

02.06, 09.06, 16.06, 23.06

736 €

591 €

663 €

30.06, 07.07, 01.09, 08.09

916 €

736 €

826 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

1.128 €

905 €

1.016 €

25.08

1.037 €

832 €

935 €

22.09

579 €

466 €

522 €

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.
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Turcia

Bodrum
Hotel Ambrosia

de la

Bodrum

165 €

7 nopți | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

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

Descriere: Având cea mai mare plajă privată din Bitez, Ambrosia Hotel oferă clienților
săi confort și servicii la cele mai înalte standarde.
Localizare: Situat pe malul mării în localitatea Bitez, la 7 km de centrul orașului
Bodrum și la 45 km de aeroportul din Bodrum.
Facilități hotel: Secepție, Wi-Fi gratuit, 3 piscine, 3 restaurante, 5 baruri, baie
turcească, saună, jacuzzi, sala de fitness, centru spa, programe de animatie, tenis de
masa, baie de aburi, darts muzica live și babysitting contra cost.
Facilități camere: Aer condiţionat, telefon, minibar, televizor prin satelit, seif,
wireless, baie cu cadă sau dus, uscator de par, balcon.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

19.05, 26.05, 02.06

203 €

165 €

174 €

09.06, 22.09

227 €

184 €

195 €

16.06, 23.06

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 €

01.09, 08.09, 15.09

281 €

228 €

241 €

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.

Hotel Club Shark

de la

Bodrum

161 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Centru Spa
Wi-Fi gratuit
Piscina pentru copii

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.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).
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STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

19.05, 26.05

187 €

161 €

169 €

02.06, 22.09

223 €

191 €

202 €

09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09, 15.09

250 €

214 €

226 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08

352 €

301 €

318 €

30.06, 18.08, 25.08

331 €

283 €

299 €

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.

Turcia

Bodrum
Hotel Golden Age

de la

Bodrum

219 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
CEL MAI BUN PREȚ

»»
»»
»»

Plaja privata
Aqua Park
Sezlonguri si umbrele gratuite

Descriere: Hotel Golden Age este unul dintre cele mai recomandate hoteluri din
categoria sa, avand camere confortabile, servicii excelente si o plaja minunata.
Localizare: Hotelul se afla pe plaja, la 2 km de Yalikavak, la 20 km de centrul Bodrum.
Facilităti hotel: 2 restaurante, 5 baruri, 3 piscine, Aquapark, 2 sali de conferinte. Baie
turceasca, sauna, sala de fitness, volei pe plaja, baschet, biliard, tenis de masa, darts,
bocce, minigolf, program de animatie si internet Wi-Fi (in lobby). Pentru copii: 2
piscine, loc de joaca si mini-club. Plaja proprie este cu nisip si pietris.
Facilităti camera: Baie cu dus, foehn, aer conditionat, televizor, minibar, seif (contra
cost), balcon/terasa. Curatenia in camere se efectueaza zilnic.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

Date check-in

PROMO
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

19.05, 22.09

242 €

219 €

26.05

251 €

227 €
285 €

02.06, 09.06, 15.09

316 €

16.06

344 €

311 €

23.06

492 €

444 €

30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 18.08, 25.08

616 €

555 €

04.08, 11.08

634 €

572 €

01.09, 08.09

407 €

367 €

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.

Hotel Jasmin Beach

de la

Bodrum

241 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Pe malul marii
Plaja privata, cu nisip
Parcare gratuita

Descriere: Este un hotel recomandat in mod special tinerilor in cautare de distractie,
viaţa de noapte vibrantă din Bodrum aflandu-se la doar 5 minute de mers cu maşina.
Localizare: Hotelul este situat la câtiva pasi de plaja din Gümbet si la 3 km de centrul
orasului Bodrum. Aeroportul orasului Bodrum se afla la 35 km.
Facilităti hotel: receptie, restaurant, bar, 3 piscine în aer liber, plaja privata, beauty
salon, parcare, sauna, sporturi acvatice, centru fitness, loc de joaca, animatie. Hotelul
are plaja privata, iar turistii beneficiaza gratuit de sezlonguri si umbrela.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de seif, telefon, TV LCD, baie cu dus, sofa,
mini- bar, aer conditionat centralizat, uscator de par si balcon sau terasa.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

CLUB
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (31.03.2020)

19.05, 26.05

281 €

241 €

254 €

2.06

362 €

309 €

327 €

09.06, 16.06, 23.06

422 €

361 €

381 €

30.06

494 €

422 €

446 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

548 €

467 €

494 €

25.08, 01.09, 08.09

438 €

374 €

395 €

15.09

364 €

311 €

329 €

22.09

352 €

301 €

318 €

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.
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Turcia

Bodrum
Hotel Tiana Beach

de la

Bodrum

215 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Situat pe malul marii
Ponton pe plaja
Loc de joacă

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.
Date check-in

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (31.03.2020) 0% (30.04.2020)

19.05, 26.05, 02.06, 22.09

265 €

215 €

240 €

09.06, 15.09

288 €

233 €

260 €

16.06

297 €

240 €

268 €

23.06, 25.08, 01.09, 08.09

354 €

286 €

320 €

30.06

374 €

302 €

338 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

414 €

334 €

374 €

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.

Hotel Family Belvedere

de la

Bodrum

147 €

7 nopți | individual | ALL INCLUSIVE
»»
»»
»»

Aproape de plajă
Programe de animație
Piscină exterioară cu secțiune pentru copii

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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).
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STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
15% (30.04.2020)

19.05, 26.05, 22.09

171 €

147 €

02.06, 09.06, 15.09

214 €

184 €

16.06, 08.09

241 €

207 €

23.06

279 €

239 €

30.06, 25.08, 01.09

308 €

263 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

375 €

321 €

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.

Turcia

Bodrum
Hotel Bitez Garden Life

de la

Bodrum

174 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

CEL MAI BUN PREȚ

Localizare excelentă
Camere spațioase
Zona liniștită

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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
20% (29.02.2020) 15% (31.03.2020)

19.05, 26.05, 22.09

214 €

174 €

184 €

2.06

234 €

190 €

201 €

09.06, 16.06

273 €

221 €

234 €

23.06, 30.06, 01.09, 08.09

414 €

334 €

354 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08

485 €

390 €

414 €

25.08

445 €

358 €

380 €

15.09

358 €

289 €

306 €

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.

Hotel Sami Beach

de la

Bodrum

147 €

7 nopți | individual | all inclusive
»»
»»
»»

Plajă privată
Recomandat familiilor cu copii
Piscina exterioara

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

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; 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.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, 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).

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (30.04.2020)

19.05, 26.05

171 €

147 €

155 €

02.06, 22.09

227 €

195 €

206 €

09.06, 16.06, 23.06, 30.06, 25.08, 01.09,
08.09

320 €

274 €

289 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08

399 €

341 €

360 €

18.08

365 €

312 €

330 €

15.09

250 €

214 €

226 €

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.
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Grecia

E caldă, e primitoare, e surprinzătoare chiar și la a zecea întâlnire. Pe orice
colțișor de-al ei ai păși, ești întâmpinat de simplitate. O simplitate care nu-și
găsește marginile, care pornește de la salata grecească preparată din ingrediente
de bază, te ademenește cu designul basic al sandalelor din piele (un adevărat
trend adoptat de o lume întreagă) și te fascinează cu albastrul nemărginit al
mării, impresionant indiferent cât timp sau de câte ori l-ai privi. Imaginează-te
doar în fața mării Greciei și ai să fii cuprins de calm, entuziasm și melancolie.
Pentru că, odată ce ai vizitat Grecia, acolo te simți acasă. Odată ce ai cunoscut
spiritul Greciei vrei ca el să însemne „acasă”. Dacă ai cunoscut-o deja, știi
despre ce vorbesc. Așa că, viziteaz-o cât mai des, descoperindu-i în detaliu nu
doar peisajele unice, ci și particularitățile fiecărei destinații.

O călătorie este mai mult decât o vizită a obiectivelor
turistice; e o schimbare profundă și permanentă a modului
de a gândi despre viață (Mary Ritter Beard)
...iar după ce ați călătorit prima dată în Grecia, cu siguranță vă va schimba
rațiunea și involuntar va ocupa un loc special în inima dumneavoastră,
determinându-vă să reveniți… iar și iar.

INFORMAȚII
GENERALE
- Suprafață: 131,950 km ²
- Capitală: Atena
- Populația: 10,8 milioane, dintre care 4 milioane
locuiesc doar în Atena și Pireu
- Limbă: greacă
- Religia: predominant ortodoxă
- Monedă: euro
- Oră: nu există diferență de fus orar față de
România
- Insule: 2000 în total, din care locuite sunt
aproximativ 200
- Climă: Climă de tip mediteranean, fără căldură
excesivă. Temperatura medie a apei mării se
situează în intervalul 19-24°C din luna mai până
în luna octombrie.

Kavala

RIVIERA
OLIMPULUI

Salonic

Este compus din 9 dungi orizontale albe și
albastre și un pătrat albastru în partea stânga
sus, ce conține o cruce albă simbolizând credința
creștină a acestui popor. Conform credinței
populare, albastrul reprezintă culoarea mării și a
valurilor ce înconjoară țara din 3 părți (excepție
făcând partea de nord), iar albul este culoarea
libertății – ceva ce grecii prețuiesc enorm după
ani lungi de sclavie sub turci. Cele 9 dungi
orizontale reprezintă silabele din motto-ul după
care grecii s-au ghidat mereu în lupta lor pentru
libertate “Eleftheria y Thanatos” – Libertatea sau
Moartea!
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THASSOS

HALKIDIKI

ParaliaKaterini
Olympic Beach
Platamonas
Nei Pori

Sarti

Kalithea

CORFU
Corfu Town

Pelion

Sivota

PELION

Volos

Parga

Lefkada

Lefkas
Ag.Nikitas
Ligia
Nidri

Pefki

Lesbos
Mytilene

Evia
Chalkida

Kefalonia
Argostoli

Pireu
Corint

STEAGUL GRECIEI

Asprovalta
Nea Vrasna

Atena

Zakynthos

ZAKYNTHOS

TOLO
Kalamata
Sparta

Rodos

Rodos

Creta
Heraklion

DESTINAȚII HELLO HOLIDAYS GRECIA
Pelion – Peninsula Pelion pătrunde subtil în Marea
Egee, la jumătatea distanței dintre Salonic și Atena,
având la graniță cu continentul frumosul orașport Volos, adapostit de măreția Muntelui Pelion.
Întreaga peninsulă este îmbrăcată în frumoase
păduri de pini, castani, plantații de măsline și
numeroase livezi de meri, peri, portocali și lămâi.
Găzduiește sate tradiționale în vârf de deal, sau la
malul mării cele de pescari, fiind o încântare să faci
o plimbare pe străduțele dichisite cu magazine care
reflectă activitățile zilnice ale localnicilor. Bogăția
culturală a zonei, este prezentată prin sărbătorile și
târgurile locale care se organizează pe tot parcursul
anului. Regiunea este de asemenea apreciata pentru
plajele sale întinse, cu nisip fin și apa de un albastru
limpede.
Halkidiki – Vestita peninsulă cu cele trei brațe,
Kassandra, Sithonia și Athos, reprezintă combinația
perfectă pentru a satisface preferințele iubitorilor
de viață de noapte și agitație(brațul Kassandra),
dar și pentru cei care prefer cătunele pescărești,
plajele liniștite(brațul Sithonia), relieful neregulat
și simfonia incredibilă de culori rezultată din
combinația diverselor tipuri de vegetație, a cerului
și a mării.
Insula Thassos – Cu peisajul său natural, muntos
și unic, cu mii de ani de istorie pe umeri, ’Insula de
Smarald’ a Mării Egee se distinge prin ospitalitatea
locuitorilor săi, plajele curate, vinuri alese și mierea
delicioasă. Thassos este o comoară pe care din ce

în ce mai mulți turiști o descoperă, unde puteți
fi martorul celor mai curate tradiții grecești și de
unde puteți lua cu dumneavoastră acasă, în suflet, o
părticică din adevărata Grecie.
Riviera Olimpului – O vacanță pe Riviera
Olimpului vă va da ocazia să aveți multe de povestit,
fie că vă decideți să alegeți Paralia Katerini,
Olympic Beach sau Nei Pori ca locație pentru
începutul poveștilor dumneavoastră despre vacanță,
plajă, mare, Olimp, Meteore, Salonic și câte și mai
câte..
Insula Evia – Fermecătoarea Insula Evia, situată
în partea de est a Greciei Centrale, cu peisaje

uimitoare, munți înalți, vegetație bogată și cu apele
de cristal ale Mării Egee și Golfului Evoikos – fac
din acest loc ’tratamentul’ necesar atât pentru inimă
cât și pentru minte. Este locul ideal pentru cei care
doresc să se relaxeze și pentru exploratorii de locuri
noi.
Insula Zakynthos – Cea mai cunoscută dintre
Insulele Ionice, Zakynthos e insula idilică a cărei
magie te va farmeca. O combinație de vis între
munți acoperiți de verdeață câmpii roditoare, stânci
abrupte ce țintesc drept spre cer, plaje cu nisip alb,
mare transparentă și sate vechi în care viața parcă
stă oprită în loc.

GASTRONOMIE

Timp liber

Acum, după ce v-am făcut o scurtă introducere referitor la ceea ce are această țară mai bun
să vă ofere, am vrea să vă dezvăluim încă un motiv pentru care veți purta Grecia mereu în
inima dumneavoastră odată ajunși acolo: mâncarea extraordinară, consumată în primitoarea
atmosferă a unei taverne grecești. Grecia este faimoasă pentru produsele proaspete și
de calitate, cum ar fi peștele, fructele de mare, faimoasa brânză feta gătită în numeroase
feluri, carnea de miel și binecunoscutul gyros. De asemenea, legumele și fructele nu lipsesc
din gastronomia grecească, salate precum cea tradițională grecească care conține legume
proaspete, măsline și brânză feta, este mai mereu folosită ca aperitiv în cadrul meselor.
Trebuie să știți că grecii nu așteaptă weekend-ul pentru a ieși în oraș, pentru ei weekend-ul
este în fiecare zi. Cina începe de obicei în jurul orei 22:00, terminându-se chiar și la ora 1:00
dimineață și este un prilej de a savura o masă copioasă, urmată de conversații relaxante cu câte
o băutură în față, împreună cu familia și prietenii în cadrul familiar și primitor al tavernelor.

Poți privi Grecia din mai multe perspective: a peisajelor, a
istoriei, a mâncărurilor sau a petrecerilor. Dacă ai ales zona ei
Continentală și insulele din împrejurimi, pregătește-te de o
incursiune în tradiții. Cum toată lumea îți prezintă peisaje, noi îți
facem cunoștință cu deliciile ei.
Pelion – mergi în satul Zagora unde se cultivă cele mai cunoscute
mere din toată Grecia, transportate și vândute atât în țară,
cât și peste granițele ei. Tot aici deguști „dulciuri cu lingurița”
homemade din nuci și castane și găsești plante rare endemice
medicinale (Soldanella pelia). Mergi în Makrinitsa, balconul
Muntelui Pelion și pășește prin Pinakates - un sat de basm.
Halkidiki – vizitează Pestera Petralona și omul de 700.000 de
ani (craniul unui Archanthrapus) din Kassandra, înoată sub pini
(rare locurile în care poți face asta), ancorează în „portul surd”
(Toronaios, cel mai mare și mai sigur port din Grecia Antică) și fă
cunoștință cu satele Arnaia și Afitos, două bijuterii care îți arată
viața satului așa cum a fost acum mulți ani.
Insula Thassos - Fabrica de ulei de măsline Sotirelis, cu o tradiție
de peste 100 de ani, din Limenas, vezi live clasicul peisaj asupra
Golden beach și Skala Potamia. Da, înoată în Giola și apoi mergi
la fabrica de miere între satele Skala Prinos și Skala Rachoni. Să
nu uiți de sandale. În Limenas au cele mai frumoase modele.
Insula Evia – traversează spre Halkida, orașul izvorului sacru
Arethusa, este cunoscut pentru faimosul său fenomen de maree,
unde o dată la șase ore curenții de maree inversează direcția.
Insula Zakynthos – încearcă brânza Zakynthian ladotyri (brânză
cu ulei), o găsești doar aici, și nuga de la fabricac din Zakynthos
Town. Cumpără ceramică din Vassilikos, admiră aurul din Gold M,
Cielo Michalopoulos și Tik Tak Rologadiko din Zakynthos Town și
răsfață-te cu înghețată italiană a lui Piero - singura înghețată de
casă de pe insulă.
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TOLO &

PELOPONEZ
Probabil nici nu ai auzit de el. Este atât de
ascuns în tradiționalismul Greciei, încât pare să
fie ocolit de turismul în masă. Tolo, micul oraș
poloponez de pe malul mării, este cunoscut de
localnici drept satul de pescari, ale cărui plaje
și împrejurimi naturale creează o atmosferă
pitorească, romantică și idilică. Exact ce ți-ai
putea dori de la o vacanță în Grecia. Are 2500
de locuitori, o infrastructură bine dezvoltată
și o ospitalitate caldă. Peste toate, are o
poziție perfectă pentru explorarea celor mai
cunoscute atracții peloponeze. Dacă pe partea
continentală el se află la doar jumătate de oră
de Mycenae, Epidaurus și Argos, vizavi de port,
zărești cele trei insule mici, Koronisi, Romvi și
Daskalio. Nafplio este și el la mică distanță, iar
Atena se află la 150 de kilometri. Atmosfera
este atât de frumoasă, încât grecii îl consideră
drept cel mai frumos oraș din Grecia
În fiecare lună august, Tolo este acaparat de
evenimente ce marchează „sărbătoarea lunii
pline””, iar la finele lui septembrie are loc
„Tratas”, festivalul pescarilor care marchează
începutul sezonului de pescuit alb. Așteaptă-te
la bucate din pește, vin, dans și, bineînțeles,
multă muzică grecească. Așa că, rezervă din
timp și descoperă-i unicitatea. Tolo abia își
deschide porțile turismului.

Plaje
Plaja Tolo are aproape un kilometru lungime, începe de la plaja
Psili Ammos și se termină în micul sat pitoresc, unde bărcile de pescuit
stau legate una de cealaltă. Locația este perfectă pentru înot, relaxare și
degustări de bucate tradiționale în cafenele și tavernele de lângă mare.
Kastraki este o plajă cu nisip și pietricele într-o parte și destul de
stâncoasă de cealaltă. Se află aproape de Tolo, lângă ruinele Anticului
Asini, și poți ajunge la ea pe jos sau cu mașina personală. Nu este
amenajată, așa că ai grijă să-ți iei tot ce îți trebuie.
Koronisi, Romvi și Daskalio. Plajele celor trei insule mici,
aflate vizavi de portul din Tolo. Îți oferă izolare în peisajele golfurilor
pitorești, ideale pentru înot și pescuit. Poți ajunge la ele cu barca, cu
barca cu pedale, canoe sau cu un jet ski. Ele nu sunt amenajate.
Plajele Plaka și Kondily se află situate la 2 și 4 kilometri de
Tolo și poți ajunge la ele cu barca.
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Sugestii
Hello Holidays
• Bucură-te de o plimbare pe dealuri,
admirând panorama asupra Golfului
și câmpia cu copacii de mandarine.
• Optează pentru excursii la
faimoasele situri arheologice din
Argolida și croaziere zilnice de vară la
insulele Golfului Saronic.
• Mergi la Nafplio, prima capitală
a Greciei moderne și unul dintre
cele mai frumoase orașe din
Peloponez, unde ziduri vechi, castele
medievale, monumente și statui,
fântâni otomane și clădiri venețiene
sau neoclasice te fascinează cu
arhitectura unică.

Excursii opționale
Excursie la Atena
Va invitam sa descoperiti capitala Greciei, Atena. Vom
vizita Acropole, Parthenon, Stadionul Kalimarmaro,
Cladirea Parlamentului ( schimbarea garzii). Timp
liber pentru vizita și cumparaturi în Cartierul Plaka. La
intoacere, scurta oprire la Canalul Corinth.
OLYMPIA
Situata în partea de vest a Peloponezului, Olympia este
sanctuarul cel mai celebru al Grecii Antice și locul de
nastere al Jocurilor Olimpice. Va invitam sa descoperiti
orașul ce adaposteste cele mai vechi obiecte de arta din
Grecia Antica
Statuia lui Zeus, Templul Herei, Templul lui Zeus - una
dintre cele sapte minuni ale lumii antice și Muzeul
Arheologic.
Croaziera
Croaziera pe Canalul Corinth și vizita la Nemea (crama
de vinuri specifice zonei ): Va invitam sa descoperiti
minunata priveliște pe care o oferă Canalul Corinth –
legatura dintre Marea Egee cu Marea Ionica. Vom vizita
o crama de vinuri specifice zonei Nemea, unde se cultiva
cea mai veche vita de vie din Grecia.
Epidavros – Nafplio – Mycene
Va invitam sa descoperiti teatrul antic Epidavros,
cunoscut și astazi pentru acustica sa perfectă; Nafplio –
prima capitala a Greciei moderne; Mycene – fortareata
antica plina de legendele mitologiei grecesti.
Seara greceasca
Va invitam sa participati la un program artistic traditional
grecesc, unde veti putea savura mancarurile și bauturile
specifice acestei tari și mai mult decat atat veti putea
invata cativa pasi din dansurile traditionale: sirtaki, zorba.

Cele mai importante atracții:
Templul sfânt Sf. Konstantin și Sf. Eleni este biserica centrală și
cea mai mare din Tolo. Parohia funcționează în fiecare duminică
dimineață și pentru toate sărbătorile bisericii ortodoxe creștine.
Arhitectura este bazilica cu cupola, iar decorația este bogata în
picturi murale și icoane, multe dintre acestea fiind relicve ale
familiilor locale aduse din Creta, locul de nastere al stramosilor din
Tolo. Frumusețea și arhitectura unică este clopotnița din curtea
bisericii.
Anticul Asini este mai importantă atracție a satului. Aici se află
ruinele vechiului Asini, dovezile puterii și splendoarea împărăției
lui Asini din timpul Războiului Troian. Alături de rămășițe ale
așezării preistorice și părți ale zidurilor antice ale orașului se află și
mormintele miceniene.
Romvi sau insula Afrodita este una din cele două insule mici care
împodobesc Golful. Aici se află secțiuni și ziduri ale unui castel
medieval, ruine împrăștiate ale unei baze navale venețiene și diverse
vechi locuințe.
Koronisi este a treia mică insulă din fața portului Tolo. Ea găzduiește
o frumoasă capelă a „Agioi Apostoloi” (Sf. Apostoli), unde au loc
adesea nunți și botezuri pentru cei romantici.
Daskalio, biserica mică din Zoodochou Pigi. Se află pe insula cu
același nume, ascunsă în spatele insulei Romvi. Se spune că în
perioada guvernării turcești aici exista o „școală secretă”, unde
preoții încercau să învețe copii limba și istoria insulei, pentru a
menține moștenirea. Deși vizitată de pelerini, ea a rămas neatinsă
de om.
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Grecia

Tolo & Peloponez
Hotel Pavlos & Studios

de la

Tolo

69 €

7 nopţi | individual | Mic dejun
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Situat la 50 m de plaja
Chicineta in studio
Aer conditionat

Descriere: Pavlos & Studios este una dintre cele mai bune alegeri pentru o vacanta
relaxanta in zona Peloponez, fiind situat in apropierea celor mai bune taverne din statiune.
Localizare: Hotelul este situat la aproximativ 10 minute de mers pana in centrul
statiunii Tolo, in apropierea marii, la aproximativ 50 m de plaja.
Facilități hotel: Hotel Pavlos & Studios pune la dispozitia turistilor receptie, internet
WiFi, salon pentru mic dejun, bar, o gradina bine intretinuta cu terasa, parcare.
Facilități camere: Baie cu dus, uscator de par, aer condiționat, frigider, TV, balcon
sau terasa. Lenjeria si prosoapele se schimba o singura data, la jumatatea sejurului, iar
curatenia in camere se face zilnic. Studiourile sunt dotate cu chicineta utilata.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită 100 € transport (in dublă cu 2 adulţi).
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY
ULTRA FIRST
ROOMS -45% MINUTE -40%
(*locuri limitate) (29.02.2020)

FIRST
MINUTE -30%
(30.04.2020)

VACANTE IN
RATE -20%
(15.06.2020)

28.09

125 €

69 €

75 €

88 €

94 €

1.06

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 €

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, alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Soleil

de la

Tolo

93 €

7 nopţi | individual | Mic Dejun
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Aproape de plaja
Piscina exterioara
Aer conditionat

Descriere: Construit înca din anul 1985, hotelul a fost complet renovat în 2002.
Reprezinta una dintre cele mai bune alegeri avand in vedere raportul calitate pret.
Localizare: Hotelul este localizat la 2 km de centrul statiunii Tolo, insa peste drum de
cea mai buna plaja din Tolo – aproximativ 100 m.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, terasa, internet WiFi, piscina
exterioara, parcare gratuita.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de baie proprie cu dus, uscator de par,
aer condiționat, TV, telefon, frigider, balcon. Lenjeria si prosoapele se schimba o
singura data, la jumatatea sejurului, iar curatenia in camere se face zilnic.
Date check-in
1.06
8.06
15.06
22.06
29.06, 06.07
13.07, 20.07, 31.08, 07.09
27.07, 24.08
03.08, 10.08, 17.08
14.09
21.09
28.09

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită 100 € transport (in dublă cu 2 adulţi).
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla
155 €
169 €
189 €
209 €
220 €
235 €
265 €
279 €
219 €
199 €
179 €

ECONOMY
ULTRA FIRST
ROOMS -40% MINUTE -30%
(*locuri limitate) (29.02.2020)
93 €
101 €
113 €
125 €
132 €
141 €
159 €
167 €
131 €
119 €
107 €

109 €
118 €
132 €
146 €
154 €
165 €
186 €
195 €
153 €
139 €
125 €

FIRST
MINUTE -25%
(30.04.2020)

VACANTE IN
RATE -20%
(15.06.2020)

116 €
127 €
142 €
157 €
165 €
176 €
199 €
209 €
164 €
149 €
134 €

124 €
135 €
151 €
167 €
176 €
188 €
212 €
223 €
175 €
159 €
143 €

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, alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Tolo & Peloponez
HH
EXCLUSIV

Hotel The Grove Seaside

de la

Drepano

239 €

7 nopţi | individual | All Inclusive Light
»»
»»
»»

Situat pe plaja
Facilitati copii
Renovat, servicii excelente

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.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită transport (in 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 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat la rezervare).
Suplimente: cameră single: 95 €; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS
FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
-40% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

28.09

399 €

239 €

279 €

319 €

08.06, 31.08, 07.09, 14.09,
21.09

429 €

257 €

300 €

343 €

15.06, 22.06

435 €

261 €

305 €

348 €

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

455 €

273 €

319 €

364 €

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.
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Grecia

Tolo & Peloponez

Hotel Aks Hinitsa Bay

de la

Porto Heli

280 €

7 nopţi | individual | Demipensiune
»»
»»
»»

Vedere panoramica superba
Parcare gratuită
Plajă proprie cu nisip

Descriere: Hotelul Aks Hinitsa Bay a fost construit pe un teritoriu cu o suprafață
de 45.000 mp de teren împădurit, situat într-una dintre cele mai pitorești zone din
Peloponez, cu vedere la Insula Spetses.
Localizare: Hotelul este situat în zona Porto Heli, la 188 km de Atena, chiar vis-a-vis
de Insula Spetses, în mijlocul frumuseții naturale.
Facilităti hotel: Restaurant, bar, piscină exterioară, bar la piscină, piscină pentru copii,
loc de joacă pentru copii, sală de fitness, teren de tenis, teren de volei (pe plaja),
sporturi acvatice, discoteca, parcare.
Facilităti camere: Baie cu duș/cada, uscător de păr, telefon, Tv prin satelit, frigider,
aer condiționat, internet wireless inclus, balcon/terasă.

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD MV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)

01.06, 08.06, 15.06, 31.08

377 €

320 €

22.06

427 €

363 €

29.06, 06.07, 13.07

494 €

420 €

Date check-in

20.07

535 €

454 €

27.07, 03.08, 10.08

588 €

500 €

17.08

575 €

489 €

24.08

478 €

406 €

7.09

370 €

315 €

14.09, 21.09, 28.09

330 €

280 €

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 145 €/pers, din Brașov 160 €/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.

Grecia

Tolo & Peloponez
Hotel Barcelo Hydra Beach

501 €

de la

Thermisia

7 nopţi | individual | All inclusive
»»
»»
»»

Piscină cu apa sarata
Centru Spa
Wi-fi gratuit

Descriere: Barcelo Hydra Beach este un complex proiectat într-un stil modern, cu o
panoramă superbă asupra insulei Hydra.
Localizare: Hotelul se află la 10 km de portul Ermioni, cu legături spre Insula Hydra.
La aproximativ 30 de minute, oaspeţii pot ajunge cu maşina în portul Galatas,
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, camere interconectate,
piscină cu apă sarată exterioară, piscină interioară, recepție, Spa, saună, jacuzzi, sală
fitness, internet wireless, parcare gratuită, mini-club, piscină pentru copii, animație.
Facilităti camere: Baie (duș/cadă), uscător de păr, telefon, Tv prin satelit, mini-bar,
seif, aer condiționat, internet wireless inclus, balcon.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)
574 €

1.06

638 €

8.06

612 €

551 €

15.06, 22.06, 29.06, 06.07

753 €

678 €

13.07, 20.07

918 €

826 €

27.07

938 €

844 €

03.08, 10.08, 17.08, 24.08

941 €

847 €

31.08

843 €

758 €

7.09

769 €

692 €

14.09, 21.09, 28.09

557 €

501 €

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 145 €/pers, din Brașov 160 €/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.

Hotel Aks Porto Heli

de la

Porto Heli

233 €

7 nopţi | individual | Demipensiune
»»
»»
»»

Plaja cu nisip
Pe malul marii
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Aks Porto Heli este ideal pentru familiile cu copii, oferind turistilor servicii
de cazare, masă și agrement de înaltă calitate.
Localizare: Hotelul se afla in Porto Heli, aproximativ în mijlocul golfului.
Facilităti hotel: 3 restaurante, 2 baruri, loc de joacă pentru copii, sală de conferințe,
sală de gimnastică, sală de jocuri, mini-club, sporturi nautice, recepție, parcare in
limita locurilor disponibile, internet wireless, 2 piscine (pentru copii și adulți), centru
de fitness, plajă cu nisip.
Facilităti camere: Baie cu duș, aer condiționat, Tv prin satelit, telefon, mini frigider,
uscător de păr, radio, balcon.
STANDARD GV
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)

01.06, 08.06, 15.06, 22.06

306 €

275 €

29.06

347 €

312 €

06.07, 13.07, 24.08

400 €

360 €

20.07

431 €

387 €

27.07 03.08, 10.08

471 €

423 €

Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

17.08

461 €

414 €

31.08

387 €

348 €

7.09

300 €

270 €

14.09, 21.09

259 €

233 €

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 145 €/pers, din Brașov 160 €/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.
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Grecia

Tolo & Peloponez
HH
EXCLUSIV

Hotel Aris

de la

Tolo

167 €

7 nopţi | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Situat pe plaja
Hotel renovat
Plaja amenajata cu sezlonguri si umbrelute

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.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită transport (dublă cu 2 adulţi); copil 6 - 11,99 ani achită 75% din tariful de
adult la cazare, (în cameră dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 5 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă
în autocar (loc solicitat la rezervare).
Suplimente: cameră single: 95 €; locuri preferențiale autocar: 5€/pers/loc, 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS
FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
-40% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

1.06

279 €

167 €

195 €

223 €

08.06, 14.09, 21.09, 28.09

299 €

179 €

209 €

239 €

15.06, 07.09

310 €

186 €

217 €

248 €

22.06

335 €

201 €

235 €

268 €

29.06, 24.08, 31.08

345 €

207 €

242 €

276 €

06.07, 13.07, 10.08, 17.08

350 €

210 €

245 €

280 €

20.07, 27.07, 03.08

369 €

221 €

258 €

295 €

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.

Grecia

Tolo & Peloponez
Hotel Tolon Holidays

de la

Tolo

245 €

7 nopţi | individual | Mic Dejun
»»
»»
»»

Piscină exterioara
Aproape de plajă
Wi-fi inclus

Descriere: Tolon Holidays pune la dispoziția oaspeților săi tot ce este mai bun pentru
ca șederea acestora să fie relaxantă și plăcută. O recepție deschisă non-stop, checkin și check-out expres și depozitare bagaje sunt câteva dintre facilitățile oferite.
Localizare: Hotelul este situat la aproximativ 100 m de plaja din stațiunea Tolo și la 7
km de Castelul Akronafplia
Facilităti hotel: Restaurant, bar, snack bar, piscină, bar la piscină, piscină pentru copii,
saună, sală de fitness, gradină, parcare, internet wireless inclus.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, telefon, Tv prin satelit, mini-bar, seif,
aer condiționat, internet wireless inclus, balcon.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

245 €

29.06

274 €

06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 24.08

286 €

10.08

311 €

17.08

302 €

31.08

251 €

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.

Hotel Tolo

de la

Tolo

233 €

7 nopţi | individual | Mic Dejun
»»
»»
»»

Grădină
Situat pe plajă
Wi-fi gratuit

Descriere: Hotelul Tolo este format din două clădiri, cu zone de recepție separate.
Plaja este ideală pentru familiile cu copii, iar panorama magnifică asupra insulelor
Koroni și Rhombi oferă hotelului un farmec aparte.
Localizare: Hotelul este situat pe o plajă de nisip minunată, la doar 11 km de Nafplio,
fiind una dintre cele mai populare destinații din estul Peloponezului.
Facilităti hotel: Restaurant, recepție cu program non-stop, bar, gradină, parcare,
internet wireless inclus.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, Tv prin satelit, frigider seif, aer
condiționat, internet wireless inclus, balcon.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09

233 €

29.06

260 €

06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 24.08

270 €

10.08

298 €

17.08

289 €

31.08

239 €

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.
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Grecia

Tolo & Peloponez
HH
EXCLUSIV

Studio Polydor

de la

Tolo

65 €

7 nopţi | individual | Self Catering
»»
»»
»»

Localizat central
Aproape de plaja
Gradina proprie

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.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită doar transport (dublă însoţit de 2 adulţi); copil 6 - 11,99 ani achită 75% din
tariful de adult la cazare, (loc în cameră dublă însoţit de 2 adulţi); loc în tripla reducere 5 €/pers; reducere 5 €/pers pe
ultima banchetă în autocar (loc solicitat la rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS
FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
-40% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

28.09

109 €

65 €

76 €

82 €

1.06

125 €

75 €

88 €

100 €

8.06

139 €

83 €

97 €

111 €

15.06, 21.09

159 €

95 €

111 €

127 €

22.06, 14.09

185 €

111 €

130 €

148 €

29.06, 06.07

205 €

123 €

144 €

164 €

13.07

229 €

137 €

160 €

183 €

20.07, 31.08, 07.09

245 €

147 €

172 €

196 €

27.07, 17.08, 24.08

259 €

155 €

181 €

207 €

03.08, 10.08

270 €

162 €

189 €

216 €

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.

Insula

EVIA
Tărâmul
apelor termale
Dacă v-ați dorit mereu să vă petreceți
concediul în liniște și relaxare, atunci Insula
Evia e destinația perfectă. Peisajele muntoase
alternează cu cele marine, conferind o
frumusețe unică și specială zonei. Insula Evia
este o insulă muntoasă, a doua ca mărime din
Grecia după Creta și a treia din estul Mării
Mediterane.
Ceea ce face ca Insula Evia să fie unică printre
destinațiile grecești, este faptul că aceasta este
cea mai apropiată insulă de Atena, are legături
cu partea continentală la Halkida, printr-un
pod, cât și prin cursele de ferry-boat (aprox
40 min), fiind una dintre destinațiile preferate
de vacanță ale atenienilor. Insula se remarcă
prin plajele salbatice și apele sale termale, prin
gastronomia remarcabila cu delicii locale.

Plaje în Evia
Alykes – localizată în apropierea orașelor Chalkida
și Drosia. Foarte populară printre localnici, cât și
atenieni, oferă o gamă largă de facilități precum:
taverne, restaurante și snack-baruri.
Tip: nisip, amenajată, recomandata tinerilor;
Loutra Edipsos – la o distanță de 10 minute
de mers pe jos de centrul orașului, există numeroase
plaje cu nisip, inclusiv zone unde puteți înota în
binecunoscutele izvoare termale.
Tip: nisip cu pietricele, parțial amenajată
Pefki – Plaja este lungă și lată, în cea mai mare
parte cu pietricele. Va invitam sa va bucurati de
plajă pe timpul zilei, iar seara la o plimbare pe malul
mării,sau sa savurati la o terasă un cocktail răcoros.
Tip: în cea mai mare parte un amestec de nisip cu
pietricele
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Sugestii
Hello Holidays
O scurtă vizită la
canalul EVRIPOS din
Chalkida (capitala insulei)
pentru a admira fluxul de apă
care se schimba de 4 ori/zi –
fenomen inexplicabil, cercetat și
de catre filozoful Aristotel;

Izvoarele termale de
la Edipsos, binecunoscute
încă din antichitate pentru
proprietățile lor curative, precum
și izvoarele de la Yaltra și Helia.
Acestea constituie un important
punct de referință pentru
vizitatorii Eviei și Greciei;

Vestigiile arheologice
ale orașelor vechii
Elade, cum ar fi: teatrul antic
din Eretria, Kirinthos-ul arhaic,
Distos, Artemision -muzeul
arheologic din Chalkida, clădiri
vechi în stil bizantin, precum
turnul lui Drosinis, castrul Oreon
și altele;

Paralia Ellinikon
Pefki
Istiea
Neos
Pirgos

Angeli

Loutra
Edipsou
Limni

Paralia Hiliadou
Kimi

Excursii opționale
EXCURSIE LA ATENA
Vă propunem să descoperiți capitala Greciei,
Atena, într-un tur panoramic al orașului și vizitarea
Complexului Acropole – bijuterie a arhitecturii
antice. Apoi veți avea la dispoziție și timp liber aproximativ 3 ore şi jumătate, pentru plimbare
prin orașul vechi, cumpărături sau masa de prânz,
iar înainte de plecare veți putea vedea schimbarea
gărzii evzonilor de la Palatul Parlamentului. Dupăamiază plecăm spre insula Evia și sosim în stațiune
seara, târziu.
CROAZIERĂ LA LICHADONISIA
Aici veți descoperi una dintre cele mai frumoase
plaje, situată în arhipelagul de insule vulcanice
Lichadonisia. În cursul acestei mini-croaziere
vom putea vedea o epavă situată la 10m sub apă,
ruinele unui vechi sat, ruinele unei mănăstiri și,
dacă suntem norocoși, o familie de foci. După
turul insulelor cu vaporașul vom avea la dispoziţie
aproximativ 4 ore pentru plajă şi servirea mesei de
pranz la Beach Bar-ul de pe insulă. Apoi ne vom
imbarca din nou pe vas pentru o călătorie de incă
30 minute pană în Agios Georgios.
EXCURSIE LA MÂNĂSTIRILE DIN NORDUL
EVIEI
Orice turist care ajunge în Evia trebuie să
descopere mănăstirile situate în nordul insulei. În
această excursie vizităm Parcul Național Drimona
unde se află Mănăstirea Sfântul David și Biserica
Sfântul Ioan Rusu – simbolul Eviei – făcătorul de
minuni și vindecătorul celor bolnavi, biserică aflată
în localitatea Prokopi (timp pentru vizită și masa de
prânz – aproximativ 2 ore).

Khalkis

Kalamos

Krieza

Agia Apostoli

N.Stira

Archamboli
Beach

Kallianos

Karystos

Marmarion

Cele mai cunoscute
stațiuni
Loutra Edipsos – Sau orașul „Spa”, stațiune balneară
renumită, localizat în nord-vestul Insulei Evia, care a fost cunoscut
încă din antichitate pentru calitățile medicinale ale izvoarelor sale
naturale. Astăzi este una dintre cele mai cunoscute stațiuni turistice
din Grecia pentru cei care utilizează facilitățile de hidro-masaj și
masaj de relaxare.
Pefki este un loc cu un farmec aparte, unde localnicii sunt foarte
ospitalieri și te fac să te simți ca și cum ai fi la tine acasă. Aici
marea cu muntele se îmbină perfect, dealurile sunt pline de livezi
de măslini, iar atmosfera generală te face să îndrăgostești pe loc.
Plaja este lungă și lată, în cea mai mare parte în amestec de nisip
cu pietricele, iar în centrul stațiunii este amenajată cu șezlonguri și
umbele.
Eretria – Vechiul rival al orașului Chalkida, este acum o stațiune
modernă cu plaje deosebite și vestigii arheologice care cuprind un
teatru, piață și cea mai bine păstrată poartă de intrare în oraș din
perioada antică. În Eretria există de asemenea un muzeu arheologic
care detaliază istoria zonei. Este o locație de vacanță populară, cu
plaje minunate și Restaurante cu cele mai bune preparate din fructe
de mare.
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Grecia

Insula Evia
Hotel Artemision

de la

Loutra Edipsos

63 €

7 nopți | individual | mic dejun
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Camere spatioase si frumos decorate
Situat central
Wi-Fi gratuit

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.
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara 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 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la cazare).
Suplimente: cameră single-85 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau oricare
alt loc solicitat în mod expres: 5 €/pers/loc sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; cina 10 €/pers/zi.

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS
FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
-45% (*locuri limitate) -35% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

19.05, 26.05

115 €

63 €

75 €

92 €

02.06, 22.09

135 €

74 €

88 €

108 €

09.06, 15.09

170 €

94 €

111 €

136 €

16.06

200 €

110 €

130 €

160 €
168 €

23.06, 08.09

210 €

116 €

137 €

30.06, 01.09

220 €

121 €

143 €

176 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07,
04.08, 11.08, 18.08, 25.08

250 €

138 €

163 €

200 €

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./dusintors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Efstratios

de la

Loutra Edipsos

147 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Localizare centrală, la 100m de băile termale
Internet Wi-Fi gratuit
Aer conditionat inclus

Descriere: Un hotel cochet, oferă o atmosferă familială, plăcută, îmbină confortul cu
serviciile de calitate, și este situat în apropierea apelor termale.
Localizare: Situat central, la 50m de mare și la 100m de cea mai apropiată plajă (cu
umbrele și șezlonguri gratuite, consumația la bar fiind obligatorie).
Facilități hotel: Recepție deschisă până la ora 24:00, lift, baie comună la recepţie,
acces pentru persoanele cu dizabilităţi, sală pentru micul dejun, seif la recepţie, iar
parcarea este publică. Se acceptă animale de companie de talie mică.
Facilități camere: Camerele, de dimensiuni reduse, au băi cu duş, uscător de păr,
LCD, frigider, aer conditionat inclus, internet wireless gratuit.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla

26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 15.09, 22.09, 29.09

147 €

30.06, 07.07, 08.09

154 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08

160 €

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./dusintors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Evia
Studio Asteria

de la

Loutra Edipsos

63 €

7 nopți | individual | self-catering
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

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

Descriere: Situat într-una dintre cele mai apreciate zone ale statiunii.
Localizare: Studio Asteria este localizat 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 grătar, loc pentru depozitarea bagajelor,
sală de fitness și masaj (ambele contra cost) şi serviciu de închiriere biciclete (gratuit).
Facilități camere: Chicinetă utilată, frigider, baie cu duş, televizor LCD, aer
condiționat inclus, uscător de păr, internet wireless gratuit, balcon. Se pun la
dispoziția clienților prosoape (se schimbă la jumătatea sejurului), articole de toaletă
(săpun, hârtie igienică). Nu se asigură curăţenie pe perioada sejurului.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara 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 (loc solicitata la rezervare).
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.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS
FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
-40% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -15% (15.06.2020)

19.05, 26.05

105 €

63 €

74 €

89 €

02.06, 22.09

125 €

75 €

88 €

106 €

09.06, 15.09

155 €

93 €

109 €

132 €

16.06

169 €

101 €

118 €

144 €

23.06, 30.06

189 €

113 €

132 €

161 €

07.07, 14.07, 01.09, 08.09

215 €

129 €

151 €

183 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08,
18.08, 25.08

225 €

135 €

158 €

191 €

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./dusintors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Studio Konstantinos

de la

Pefki

49 €

7 nopți | individual | self-catering
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

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

Descriere: Studioul este construit în apropierea mării, dar într-o locație liniștită, cu o
grădină mare și frumoasă și constituie alegerea optimă pentru petrecerea concediilor.
Localizare: Situat în stațiunea Pefki, pe strada principală la 150m de mare, 250m de
plaja amenajată și la 300m de centrul stațiunii.
Facilități studio: Terasă mare cu mese şi scaune, grătar, restaurant (deschis
ocazional), loc pentru depozitarea bagajelor şi toaletă pentru schimbul de serie.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă utilată, minifrigider, televizor
LCD, grup sanitar cu duș, AC inclus şi internet wireless, balcon. Curăţenia se face
doar la check-in (pe perioada sejurului nu se asigură curățenie şi consumabile).
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara 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 €/pers., reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în
autocar (loc solicitata la rezervare).
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete): 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.

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS
FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
- 45% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -25% (15.06.2020)

19.05, 26.05

89 €

49 €

62 €

67 €

02.06, 22.09

109 €

60 €

76 €

82 €

09.06

125 €

69 €

88 €

94 €

16.06

139 €

76 €

97 €

104 €

23.06, 30.06, 08.09

155 €

85 €

109 €

116 €

07.07, 01.09

179 €

98 €

125 €

134 €

14.07, 21.07, 18.08, 25.08

199 €

109 €

139 €

149 €

28.07, 04.08, 11.08

215 €

118 €

151 €

161 €

15.09

129 €

71 €

90 €

97 €

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./dusintors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Evia
Boutique Hotel Iris

de la

Loutra Edipsos

204 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Aer condiționat inclus
Centru SPA
Internet Wi-Fi gratuit

Descriere: 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: Recepție, lobby, lift, SPA cu hidromasaj, hammam și tratamente
de masaj (contra cost). 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, AC inclus, uscător de păr,
internet wireless gratuit, seif și telefon, balcon. Hotelul pune la dispoziția turiștilor
prosoape și articole de toaletă (săpun, hârtie igienică).
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 15.09, 22.09, 29.09

204 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09

220 €

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./dusintors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Pefki Studios

de la

Pefki

63 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Aproape de plajă
Camere luminoase
Terasă

Descriere: Așezat pe coasta de vest a Eviei, cu vegetație bogată și valuri inspumate,
fie că sunteți în călătorie cu familia sau cu prietenii, Pefki Studios va așteaptă să vă
petreceți vacanțele, oferindu-vă tot confortul și ospitalitatea.
Localizare: Studios Pefki este situat în staţiunea Pefki, la aproximativ 130 m distanţă
faţă de plajă.
Facilități studio: Studioul are curte interioară cu terasă şi internet wireless. Nu se
asigură curăţenia pe perioada sejurului şi nici prosoape şi consumabile.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă complet utilată, grup sanitar,
minifrigider, televizor, internet wireless, aer condiţionat şi balcon.
Date check-in

Reduceri: copil 0-3,99 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla

19.05, 15.09, 22.09

63 €

26.05

68 €

02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 01.09

99 €

30.06

149 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08

157 €

08.09

73 €

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./dusintors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Evia
Studio Athineon Kostas

de la

Pefki

30 €

7 nopți | individual | self-catering
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Aer condiționat inclus
Internet Wi-Fi gratuit
Grătar

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.
Date check-in

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 (loc solicitata la rezervare).
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete): 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.

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS
FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
- 50% (*locuri limitate) -35% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

19.05

59 €

30 €

38 €

47 €

26.05

69 €

35 €

45 €

55 €

02.06, 29.09

85 €

43 €

55 €

68 €

09.06, 22.09

99 €

50 €

64 €

79 €

16.06

119 €

60 €

77 €

95 €

23.06, 15.09

139 €

70 €

90 €

111 €

30.06, 08.09, 07.07, 01.09

169 €

85 €

110 €

135 €

14.07, 25.08

179 €

90 €

116 €

143 €

21.07, 18.08, 28.07, 04.08,
11.08

209 €

105 €

136 €

167 €

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./dusintors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Studio Maria Louisa

de la

Pefki

53 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

HH
EXCLUSIV

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

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

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.
Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
- 50% (*locuri limitate) -35% (30.04.2020) -25% (15.06.2020)

19.05, 26.05

105 €

53 €

68 €

02.06, 22.09

129 €

65 €

84 €

97 €

09.06

155 €

78 €

101 €

116 €

16.06, 15.09

165 €

83 €

107 €

124 €

23.06, 30.06

190 €

95 €

124 €

143 €

07.07, 01.09, 08.09

215 €

108 €

140 €

161 €

14.07, 18.08, 25.08

229 €

115 €

149 €

172 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08

255 €

128 €

166 €

191 €

79 €

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./dusintors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Evia

Hotel Altamar & Studio Irene

de la

Artemision-Pefki

117 €

7 nopți | individual | mic dejun - Altamar, selfcatering - Irene
»»
»»
»»

Cel mai bine cotat hotel din zona Pefki/Artemision
Acces gratuit la internet Wi-Fi
Camere spațioase și decorate cu gust

Descriere: Sunteti invitati sa petreceti un concediu în liniste și relaxare. Hotelul
Altamar &Irene Studio are tot confortul de care aveti nevoie pentru a petrece
vacanta pe care o meritati. Complexul este construit într-un mediu special pentru
tine și familia ta, într-o oaza de verdeata și liniste, astfel incat va puteti bucura de
nenumarate ore de relaxare și de o priveliște spectaculoasă direct din balcon. Acest
hotel a fost special conceput pentru a satisface chiar și cei mai exigenti vizitatori care
isi doresc sa petreaca concediul într-o atmosfera ospitaliera. Camerele spațioase și
frumos aranjate va vor oferi tot confortul de care aveti nevoie pentru a va bucura din
plin de aceasta vacanță.
Localizare: Hotel Altamar&Irene Studios este situat în stațiunea Pefki/ Artemision,
în nordul Insulei Evia, la aproximativ 200km de Atena, 30km de izvoarele cu apa
termala de la Edipsos și la 20km de portul Agiokampos.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, bar la piscina, recepție, gradina, piscina
cu sezlonguri și umbrele, parcare, internet wireless în toate zonele publice, lift (valabil
pentru camerele de hotel), salon pentru mic dejun, terasa.
Facilități camere: Camerele spaţioase şi frumos aranjate vă vor oferi tot confortul
pentru a vă bucura din plin de concediu. Hotelul deţine camere duble, triple şi family.
Acestea sunt dotate cu baie cu duş sau cadă, uscător de păr, aer condiţionat, minibar,
televizor şi acces gratuit la internet wireless. Camerele studioului Irene sunt dotate cu
chicineta.
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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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Date check-in (Altamar)

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-20% (31.03.2020)

19.05, 15.09, 22.09

176 €

141 €

26.05

179 €

143 €

02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06

197 €

157 €

7.07

249 €

241 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09

258 €

258 €

8.09

188 €

155 €

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-25% (31.03.2020)

Date check-in (Irene)
19.05, 15.09, 22.09, 29.09

156 €

117 €

26.05

157 €

118 €

02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06

168 €

126 €

7.07

189 €

182 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09

192 €

192 €

8.09

161 €

126 €

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./dusintors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Evia
Hotel Grand Bleu

de la

Eretria

272 €

7 nopți | individual | Demipensiune
»»
»»
»»

Piscină
Plaja cu nisip
Parcare gratuită

Descriere: Hotel Grand Bleu este construit pe o frumosă plajă cu nisip și pune la
dispoziția oaspeților săi un centru wellness și internet wireless gratuit în tot complexul.
Localizare: Hotelul este localizat la 2 km distanță de Eretria, iar aeroportul din Atena
este situat la o distanță de 110 km.
Facilităti hotel: Restaurant, bar, piscină exterioară, mini-club, biliard, ping-pong,
volei, baschet, darts, sală de jocuri, sală de fitness, centru Spa,saună, masaj, internet
wireless gratuit in spatiile publice, sporturi nautice, parcare.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, Tv prin satelit, telefon, frigider seif, aer
condiționat, balcon.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare
Suplimente: All Inclusive 16 €/pers/zi

19.05, 26.05, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09

272 €

02.06

303 €

09.06

282 €

30.06

335 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08

345 €

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

Hotel Marmari Bay

de la

Marmari

149 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Vedere spectaculoasă asupra mării
Modern și aerisit
Meniu cu mancăruri delicioase

Descriere: Situat în fața magnificului Golf Marmari, hotelul Marmari Bay este o
clădire grandioasă care domină orizontul și albastrul infinit al mării.
Localizare: Situat în sudul insulei Evia, în Marmari, la 350 m de portul din oraș.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziție recepție, lobby, piscină, grădină amenajată,
bar la piscină, un restaurant a la carte, bibliotecă, sală de conferințe, loc de joacă
pentru copii, magazine cu suveniruri, parcare, shuttle-bus până la plajă. Sunt
organizate periodic seri grecești cu muzică live și mancăruri specifice.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu închidere electronică, baie cu duș, aer
condiționat, televiziune prin satelit, seif, răcitor, balcon.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare
Suplimente: Demipensiune 15 €/pers/zi

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

19.05, 26.05

149 €

02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09

167 €

30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08

187 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei
Tariful nu include: transport, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și
cheltuieli personale.
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MARONIA &

FANARI
...frumusete rafinată dedicată iubitorilor de
natură... Un izvor cristalin care curge din
inima Muntelui Ismaro, biserici din secolul al
XVIII-lea, cafenele mici și vile restaurate în
stilul de odinioară. Toate compun tradiționala
Maronia, unul dintre cele mai bogate orașe ale
lumii antice împreună cu Abdera și Mesimvria
din apropiere, în unitatea regională Rhodope,
Macedonia de Est și Tracia, Grecia. O
destinație ascunsă de turism, ieșită astăzi la
suprafață ca o comoară bine păstrată a Greciei
Continentale. Cu o istorie care se întoarce cu
cel puțin 3000 de ani, Maronia se mândrește
cu importante situri arheologice și monumente
naturale frumoase, inclusiv un teatru antic,
zidurile și acropolele Anticului Ismaros, poarta
romană monumentală, Sanctuarul lui Dionysus,
mozaicul din secolul al III-lea î.Hr, carierele și
impresionanta Peșteră Maronia (sau peștera
Cyclop Polyphemus). Alături de acestea,
stațiunea îți oferă o plaja lungă de nisip, cu
ape puțin adânci, înconjurată de pini înalți,
și doar câteva hoteluri, taverne și cafenele
tradiționale, păstrându-și astfel autenticitatea.

Plaje din Maronia
Marmaritsa, sau plaja cu marmură mică, se află în Maronia și este o
plajă acoperită cu pietricele din marmură căzute din pricina mișcărilor
compresive. Ea reprezintă una dintre marile atracții datorită peisajului
abrupt, format dintr-un contrast de culori între stâncile gri/negre și marea
albastră.
Platanitis este una dintre cele mai importante plaje ale orașelor montane
ale Maroniei, aflată la trei kilometri deasupra țării. În jurul plajei se află
câteva hoteluri și două taverne unde îți poți pregăti singur peștele. Rocile
roșii din spatele plajei încadrează peisajul într-un tablou exotic.
Kangelles este zona de party a Maroniei. Ca Platanitis, Kangelles
(sau Kareene) este una dintre cele mai importante plaje din Maronia,
deosebindu-se doar prin barul mare amenajat pe plajă, care atrage mai
mult tineri. Plaja are mici pietricele în loc de nisip, iar apa mării este destul
de adâncă în jurul țărmului.
Prophitis Elias este plaja satului de vacanță Prophitis, lângă plaja Imeros.
O oază de răcoare pe timp de vară, unde se află și minunata capelă a
Profetului Elias, care este sărbătorită pe 20 iulie.
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Sugestii
Hello Holidays
Fanari
Înoată din Fanari, în vest, până la Platanita, de lângă
Maronia, și așteaptă-te la linii frumoase, nesfârșite
de nisip, care se învecinează.
Teatrul Antic
Teatrul Antic construită în perioada elenistică și
restructurat în epoca romană. Încă se mai văd cele
trei rânduri de scaune din piatră, iar la 2 km mai
departe se află un peisaj cu pietre ciudate, rotunde
și mari, care amintesc de blocuri neregulate. Nu rata
peisajul dacă te afli în zonă.

Peștera Ciclopului
Peștera din Maronia peștera în care trăia Cyclops
Polyfemus și zona în care corabia lui Odysseu
a acostat din cauza furtunii. Se află la 8 km de
Maronia și ai nevoie de un ghid pentru a o putea
vizita.
Zidul de vest al vechiului Ismara.
Ascuns între măslini într-un cadru frumos, merită să
conduci de-a lungul câtorva km de drum pentru a-i
admira structura.

Taverna „Gianna și Roula”
Mănâncă pește gătit la Taverna „Gianna și Roula”, o
tavernă simplă situată lângă port.

Bogatia lumii antice
Secrete bine păstrate
între plantațiile de măslini
Maroneia a fost unul dintre cele mai bogate orașe ale lumii
antice, împreună cu Abdera și Mesimvria din apropiere. În
zilele noastre, Maronia este un sat apreciat pentru plajele
sale înconjurătoare: Profitis Ilias, Alkyona, Mesi, Kageles
și Molyvoti. Satul Maronia se intinde frumos la poalele
muntelui Ismaros și gazduieste monumente antice ascunse
între plantațiile de măslini.
El a fost fondat la mijlocul secolului al VII-lea î.Hr. pe
pantele din Ismaros și s-a dezvoltat rapid. Inițial, construit în
apropierea orașului vechi Ismaros, Maronia a fost menționat
de Homer în Odiseea. Unii cercetători identifică Maroneia
cu Ismaros. În timpul perioadei clasice, satul avea un zid
fortificator puternic, de 10 kilometri lungime, de la coastă
până la vârful insulei Ismaros, fiind cel mai mare și cel mai
important dintre toate coloniile grecești vechi din Tracia de
Vest.
În secolele următoare, sub conducători diferiți printre
care mazedonieni, romani și bizantini, Maronia a prosperat
și a devenit un important oraș portuar. Din nefericire,
el și-a pierdut în cele din urmă importanța în perioadele
târzii bizantine și otomane, insa și-a castigat importanta
turistică tocmai datorită istoriei lungi și frumoase, a carei
evenimente sunt illustrate astazi prin frumusetea ramasitelor
și a peisajelor naturale. Un sat deosebit, ce inca pastreaza
atmosfera autentica a Greciei.

Mesimvria
Situl arheologic Mesimvria, o fost colonie a
locuitorilor insulei Samothrace, unde au fost
descoperite rămășițele zidului cetății cu turnuri,
case particulare, o rețea rutieră, clădiri publice, un
sanctuar din Demeter și un templu Apollo.
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Grecia

Maronia

Hotel FilosXenia Ismaros

de la

Maronia

306 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Aproape de plaja
Piscina
Zona linistita

Avand o bogata cultura și istorie locala, datand din vremurile marelui Homer și al
celebrului Odiseu, Maronia este destinatia potrivita pentru toti cei care cauta comori
arheologice, monumente istorice, sate traditionale, pesteri, zone acvatice, coaste
fascinante și frumuseti ale naturii. Aici, în tara lui Omiros unde traiau odata populatia
Kikkones, istoria nu se termina niciodata.De la Odysseus, care a scapat de Cyclops
Polyphemus, lasandu-l sa bea vinul Maronia, pana în perioada Bizantului și pana în
epoca noastra, monumentele minunate sunt adevaratii martori care certifica istoria
mare a locului.
Descriere: Hotelul FilosXenia Ismaros din Maronia este deschis tot timpul anului și
oferă condiții bune de cazare și facilități moderne. Este un hotel destinat turistilor
care vor sa se relaxeze departe de tumultul marilor statiuni și de agitatia orașelor, dar
cu acces facil spre puncte de interes turistic.
Localizare: Hotelul Filosxenia Ismaros este situat pe plaja Platanitis din Maronia.
Orașul Alexandroupoli se află la aproximativ 50km.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție deschisa 24 de ore, loc de depozitare
a bagajelor, restaurant, bar, internet, sala de conferinte, sala de fitness, seif, room
service, centru spa și wellness, piscina exterioară și parcare.
Facilități camere: Camerele au baie cu cada sau dus, aer conditionat, incalzire,
telefon direct, televiziune prin satelit, televizor LCD, frigider, minibar, uscator de par
siseif.
Reduceri: copil 0-11,99 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, 10
€/pers/loc dacă se achită la autocar.

120 - VARA 2020

Date check-in
28.05

STANDARD
Loc in dubla
306 €

04.06, 11.06, 10.09, 17.09, 24.09

325 €

18.06

388 €

25.06, 02.07, 09.07, 27.08

413 €

16.07

464 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08

472 €

20.08

447 €

3.09

375 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.

Grecia

Maronia

FilosXenia Roxani Country House

de la

Maronia

136 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Piscina
Cinematograf
Facilități pentru copii

La 30 km de capitala regiunii, Komotini, se află Maronia. Cu o populație de 500 de
locuitori și 15.000 de turiști anual, Maronia adăpostește cel mai vechi așezământ
din Tracia – situl arheologic al teatrului antic din Maronia unde au loc anual concerte
de muzică clasică, datorită acusticii bune. De asemenea puteți descoperi măslini de
peste 600 de ani și Agios Haralambos, un pitoresc port pescăresc.
Descriere: Hotelul FilosXenia Roxani Country House este potrivit pentru turistii
amatori de aventura care, gasesc aici locul ideal pentru drumetii, pescuit, inchirieri
biciclete, excursii turistice în zona și multe alte activitati de petrecere a timpului liber.
Seara va recomandam sa savurati un cocktail racoros pe terasa hotelului, în timp ce
admirati apusul de soare peste Insula Samothraki și Insula Thassos care strajuiesc
orizontul.
Localizare: Hotelul Filosxenia Roxani Country House este situat în satul Maronia, în
zona Komotini, la 400m de asezarea antica Maronia și la 200m de plaja.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție 24 de ore, restaurant, bar în hol, 2
piscine exterioare (una pentru copii), sezlonguri și umbrele gratuite la piscina, parcare,
crama, cinematograf cu 12 locuri, aer conditionat, internet wireless în zonele publice.
Facilități camere: Camerele au aer conditionat, minibar, televiziune prin satelit,
uscator de par, fier de calcat, grup sanitar cu cada sau dus, articole de toaleta.

Reduceri: copil 0-11,99 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, 10
€/pers/loc dacă se achită la autocar.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-20% (29.02.2020)

28.05

170 €

136 €

04.06, 11.06, 10.09, 17.09, 24.09

182 €

145 €

18.06

216 €

173 €

25.06, 02.07, 09.07, 27.08

230 €

184 €

16.07

258 €

206 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08

262 €

210 €

20.08

249 €

199 €

3.09

209 €

167 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.
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Grecia

Fanari

Hotel Fanari Seaside

de la

Fanari

212 €

7 nopți | individual | Demipensiune
»»
»»
»»

Parcare gratuită
Renovat in 2014
Wi-fi gratuit

Descriere: Hotel Fanari Seaside este o afacere de familie care oferă standarde
ridicate de servicii de ospitalitate pentru turisti, inca din 1987. Hotelul a fost renovat
in 2014.
Localizare: Hotelul este situat la 300 m de plaja Fanari, în regiunea Komotini.
Facilităti hotel: Recepție, cafenea, loc de joacă pentru copii, lift, rent a car, cameră
de bagaje, internet wireless gratuit, parcare gratuită.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, Tv prin satelit, telefon, frigider seif,
aer condiționat, balcon, internet wireless gratuit, room service (contra cost),
prosoape.

Reduceri: copil 0-3,99 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, 10
€/pers/loc dacă se achită la autocar.
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)

04.06, 11.06, 18.06, 17.09

236 €

212 €

25.06

253 €

227 €

02.07, 09.07, 16.07, 03.09

255 €

230 €

23.07

275 €

248 €

30.07, 06.08, 13.08, 20.08

279 €

279 €

27.08

265 €

265 €

10.09

244 €

220 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.

Grecia

Fanari

Villa Theodora

de la

Fanari

92 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Situata pe plajă
Parcare
Acceptă animale de companie

Descriere: Vila Theodora este situata în satul Fanari din Rhodopi, bucurandusi clientii prin ospitalitatea tracică veritabilă și toate facilitățile necesare pentru
petrecerea unui sejur relaxant.
Localizare: Vila este situată în Fanari, din regiunea Macedonia de Est si Tracia - a
doua ca mărime din Grecia, la doar 20 m de plajă.
Facilităti vilă: Restaurant, internet wireless gratuit, snack-bar, parcare, acceptă
animale de companie.
Facilităti camere: Terasă / balcon cu vedere la mare sau la gradină, aer condiționat,
chicinetă, telefon, frigider, mini-bar, baie cu duș, articole de toaleta gratuite, uscător
de păr, Tv prin satelit.

Reduceri: copil 0-3,99 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, 10
€/pers/loc dacă se achită la autocar.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)

14.05, 21.05

102 €

92 €

28.05, 24.09

109 €

98 €

04.06, 11.06, 18.06, 17.09

118 €

106 €

25.06

135 €

121 €

02.07, 09.07, 16.07, 03.09

138 €

124 €
136 €

23.07

151 €

30.07, 06.08, 13.08, 20.08

153 €

153 €

27.08

144 €

144 €

10.09

127 €

114 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.
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ALEXANDROUPOLI &

SAMOTHRAKI
Una oraș,
alta insulă
Două destinații apropiate și, totodată, atât de
diferite. Una oraș, alta insulă, Alexandroupoli
și Samothraki se completează reciproc, oferind
elementele clasice ale Greciei. Kilometri întregi
de coastă cu plaje întinse, mare calmă, taverne
cu bucate locale și peisaje uimitoare. Pare
descrierea clasică a Greciei, dar nu-i deloc
așa. O îmbinare între frumusețea nocturnă a
insulei cretane și bogăția rămășițelor istorice
asemănătoare insulei Rhodos, orașul și fostul
sat de pescari Alexandroupoli se identifică cu
un far impresionant și este cel mai mare oraș
din Tracia de est, o axă pentru călătoria în
Turcia, Bulgaria și (în vara) insula Samothraki,
Insula Marilor Zei. O insulă cântărită de
istorie, nedescoperită încă de turismul în
masă. Un secret al vacanțelor grecilor din
nord, Samothraki este alegerea potrivită dacă
îți place natura în formele ei mai sălbatice.
Îmbinată cu Alexandroupoli, Samothraki îți
oferă o vacanță completă, în care să trăiești, să
descoperi și să simți bucuria Greciei.

Unde facem plajă?
Dimotiki Plaz este o plajă plină de viață la mai puțin de
un kilometru de centrul Alexandroupolis.
Kiani Akti te așteaptă nisip și celebrul restaurant
Ammo, în apropierea satului Makri din Alexandroupolis
Dikella este, fără îndoială, un must. Nisipul fin, apele
limpezi și dealurile care se învecinează cu coasta, se
întind de la situl arheologic Mesimvria până la plaja din
Agia Paraskevi, o altă bijuterie a Alexandroupolis.
Plaja Grădinilor este în Samothraki și se remarcă prin
pietricele negre și gri. Da, te simți ca-n Santorini.
Pachia Ammos este acoperită cu nisip și găzduiește
minunata capelă-stâncă de pe Panagia Krimniotissa.
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Sugestii
Hello Holidays
Alexandroupoli
Farul din Alexandroupoli
Vizitează Farul, emblema orașului Alexandroupoli,
are 27 de metri înălțime, șase etaje de trepte din
piatră și o lumină pe care o zărești de la 37 km
depărtare.

Delta Evrosului
Nu rata Delta Evrosului, un popas al păsărilor
migratoare, bogat în sălbăticie datorită Rezervației
forestiere Dadia - natura sălbatică a Greciei.
Completează-ți sejurul cu o vizită aici.

Către Alexandroupoli

MAREA EGEE

Kato Kariotes
Paleopolis
Therma

Fonias Beach
Kamariotissa
(port)

Chora
MUNTELE SAOS

Makrilies
Kipoi

Platani

Pahia Ammos

MAREA EGEE

Cele mai cunoscute
Locații
Kirki este un sat cu 75 de locuitori, construit
la poalele Munților Rodopi, la nord-est de
Alexandroupolis, într-un peisaj caracterizat
prin alternanța terenurilor agricole, a dealurilor
și a pietrelor.El este cunoscut pentru minele
abandonate situate la 3 km de sat și este o atracție
cunoscută, demnă de vizitat din Alexandroupolis.
Makri este un sat și un cartier municipal al
orașului Alexandroupoli, unitatea regională Evros.
El se află pe coasta Mării Egee, la 12 km vest de
centrul orașului Alexandroupoli
Chora, un sat tradițional atârnat pe pante
abrupte, este capitala încântătoare a insulei
Samothraki. Străzile sale pietruite duc înălțime
pe deal spre castelul medieval al familiei Gateluzi.
Muzeul de Folclor și Biserica Adormirii Maicii
Domnului (1875) merită o vizită aici.

Samothraki

Samothraki este o insulă cu plaje accidentate, în mare parte
cu pietriș, dintre care unele sunt accesibile numai cu barca.
Explorează zonele inaccesibile
Închiriază o barcă pentru un tur al zonelor inaccesibile din
Katarti, Spilies, Vato, Kremasto, Grias ta Pania și Gyali.
Peisajele sunt spectaculoase.
Sanctuarul marilor zei
Încearcă să vizitezi Sanctuarul marilor zei, Muzeul
Arheologic, Bazilica creștină timpurie și Castelul medieval
al familiei Gateluzi din Samothraki. Toate sunt legendare.
Vizitează satele
Începe explorarea Samothraki din portul Kamariótissa. Pe
lângă faptul că este punctul de legătură cu Alexandroupolis
(în Tracia), acesta este și punctul de plecare spre toate
satele de pe insulă: Lakkoma, Profitis Ilias și Therma.
Încearcă să le descoperi pe toate.
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Grecia

Alexandroupoli
Hotel Grecotel Astir

de la

Alexandroupoli

396 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Situat aproape de centrul orașului
Centru spa
Servicii de lux

Descriere: Aceasta unitate de cazare se adreseaza turistilor pretentiosi, în cautare de
relaxare, mancaruri delicioase și plaje cu nisip fin.
Localizare: Hotelul este situate la 500m de centrul animatului oraș Alexandroupoli.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție non-stop, camera de bagaje, restaurant,
aer conditionat, seif, room-service, piscina interioara, sauna, fitness, centru spa,
jacuzzi, sala de conferine și internet wireless.
Facilități camere: Camerele au aer conditionat, televiziune prin satelit, frigider, minibar (în suite), seif (gratuit), internet wireless gratuit, baie cu cada sau dus, uscator de
par, set cosmetic de toaleta de lux, balcon sau terasa mobilate.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 17.09, 24.09

396 €

11.06

403 €

18.06, 25.06, 02.07

412 €

9.07

446 €

16.07, 23.07, 30.07, 27.08, 03.09

491 €

06.08, 20.08

581 €

13.08

596 €

10.09

450 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.

Hotel Grecotel Egnatia

de la

Alexandroupoli

357 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Plajă privată
Decorațiuni de lux
Piscină interioară

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.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla

14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 17.09, 24.09

357 €

11.06

369 €

18.06, 25.06, 02.07

385 €

9.07

417 €

16.07, 23.07, 30.07, 27.08, 03.09

459 €

06.08, 20.08

557 €

13.08

573 €

10.09

415 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.

Grecia

Alexandroupoli
Hotel Ramada Plaza Thraki

de la

Alexandroupoli

241 €

7 nopți | individual | Mic Dejun
»»
»»
»»

Facilități pentru copii
Raport bun calitate-preț
Design interior modern

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.
Date check-in

Reduceri: copil 0-2,99 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, 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-20% (29.02.2020)

14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 24.09

356 €

241 €

18.06

369 €

257 €
279 €

25.06, 02.07, 09.07, 27.08, 03.09, 10.09

388 €

16.07

398 €

291 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08

458 €

366 €

20.08

448 €

353 €

17.09

374 €

262 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.

Hotel 31 Doors

de la

Alexandroupoli

234 €

7 nopți | individual | Mic Dejun
»»
»»
»»

Terasă
Wi-fi inclus
Parcare gratuita

Descriere: Hotel 31 Doors îmbină perfect confortul traditional cu stilul modern
și elegant, oferind oaspeților săi locul ideal pentru petrecerea vacanței în
Alexandroupoli.
Localizare: Hotelul este situate in Alexandroupoli, la 700 m de plaja. La 1,4 km de
hotel se afla si plaja Delfini.
Facilităti hotel: Recepție, internet wireless, cameră de bagaje, aer condiționat,
parcare, terasă.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, Tv prin satelit, telefon, frigider seif, aer
condiționat, internet wireless gratuit.
Date check-in

Reduceri: 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

14.05

234 €

21.05

309 €

28.05

184 €

4.06

213 €

11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09

225 €

09.07.

244 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

360 €

27.08

302 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.
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Grecia

Samothraki

Hotel Samothraki Beach

de la

Samothraki

177 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Pozitionare ideala
Piscina
Aer condiționat inclus

Cum suntem învățați să gustăm din bucatele tradiționale grecești oriunde am fi, în
Insula Samothraki, renumită este carnea de capră. Alte bucate tradiționale din insulă
sunt: mandi (carne de porc tocată și prăjita cu foi de plăcintă umplute cu orez), lioto
(carne cu sos de roșii și nuci pisate), zmarupatu (placintă de post cu făina, ulei și
umplutură de dovlecei rași și mentă).
Descriere: Hotelul Samothraki Beach oferă un cadru confortabil și idilic pentru
relaxare și armonie și este un bun punct de plecare pentru cei care doresc sa
exploreze frumusetile Muntelui Samothraki, cat și sa se bucure de calitatile benefice
ale izvoarelor cu ape termale pentru care este reunumita aceasta insula.
Localizare: Hotelul se află la 6km de portul şi oraşul Kamariotissa. Oraşul Chora este
situat la 8km. Situl arheologic Palaiapolis se găseşte la 12km. Muntele Samothraki şi
izvoarele termale din Therma se află la o distanta de 20km de hotel.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscina, cada cu hidromasaj în aer liber, sala
de gimnastica, loc de joaca pentru copii, piscina pentru copii, gratar și o bucatarie
comuna pentru prepararea meselor.
Facilități camere: Camerele oferă balcon, vedere la munte și spre mare, televizor
LCD, aer conditionat, paturi mari, pardoseala cu gresie, dus, uscator de par, articole
de toaleta gratuite, bucatarie mica, frigider, seif și telefon.

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

04.06, 11.06, 17.09

177 €

18.06

205 €

25.06, 02.07, 09.07, 27.08, 03.09

216 €

16.07

227 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

255 €

10.09

183 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.

Grecia

Samothraki

Hotel Samothraki Village

de la

Samothraki

157 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Cel mai bine vândut hotel în 2019
Situat lângă plajă
Aer condiționat inclus

În partea de nord a insulei, la 6.5km de portul Kamariotissa , se află localitatea
Paleopoli. Aici se află unul din cele mai importante situri spirituale antice din Europa,
cu o vechime de peste 1000 de ani. Aici a fost găsită în jurul anului 190 î.Hr. statuia
zeitei Niki, denumită și “Nike of Samothraki” sau “Winged Victory of Samothraki”.
Originalul se află la Luvru, iar muzeul găzduiește doar o replică. Statuia este realizată
din marmură și are 2,75m înălțime.
Descriere: Personalul ospitalier, distanța mică față de plaja, serviciile de calitate și
multiplele facilități, fac din acest hotel unul din preferatele turiștilor care aleg să își
petreacă vacanța în Insula Samothraki. De la recepția hotelului puteți primi sfaturi
folositoare privind petrecerea timpului liber, explorarea zonei și a traseelor montane
sau despre diversele croaziere puse la dispoziția vizitatorilor acestei regiuni.
Localizare:Samothraki Village se află în zona Palaiopolis, fiind situat la aproximativ
50m de plajă, la 4km de orașul Samothraki și la 12km de cascadele pitorești Fonias.
Portul Kamariotissa se află la 4km de hotel.
Facilități hotel: Hotelul dispune deinternet wireless, parcare, seif, închiriere auto și
biciclete, spălătorie, grătar, room service, sală de conferințe, facilități pentru persoane
cu mobilitate redusă.
Facilități camere: Camerele au aercondiționat, telefon, televizor, uscător de păr,
minibar, baie cu duș sau cadă, acces internet, izolare fonică și balcon.

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

14.05, 21.05

157 €

04.06, 11.06, 18.06, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09

193 €

25.06

201 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07

251 €

30.07

293 €

06.08, 13.08, 20.08

310 €

27.08

277 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.
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Grecia

Alexandroupoli
Samothraki

Hotel Aeolos

de la

Samothraki

180 €

7 nopți | individual | Mic Dejun
»»
»»
»»

Piscină
Parcare gratuita
Aproape de plajă

Descriere: Aeolos Hotel este situat pe un deal, aproape de plaja din Kamariotisa.
Acesta este înconjurat de grădini pline cu flori și dispune de 56 de camere
confortabile.
Localizare: Hotelul este situat aproape de plajă, la 10 minute de mers cu mașina de
piscinele naturale Xiropotamos și Turnul Gattilusi și la 600 m de orașul-port din
Kamariotissa.
Facilităti hotel: Recepție deschisă 24h, internet wireless inclus, cameră de bagaje, aer
condiționat, parcare gratuită, terasă, piscină.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, Tv prin satelit, telefon, frigider seif, aer
condiționat, internet wireless gratuit.
Date check-in
14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla
180 €

25.06

183 €

02.07, 09.07

200 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08

237 €

20.08

206 €

27.08

195 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.

Grecia

Alexandroupoli
Samothraki

Mariva Bungalows

de la

Samothraki

123 €

7 nopți | individual | Mic Dejun
»»
»»
»»

Gradina
Aer conditionat
Parcare proprie

Descriere: Mariva este un complex de bungalow-uri construite intr-un stil clasic
grecesc, dispunand de o vegetatia luxurianta.
Localizare: Hotelul este situat in partea de nord a insulei Samothraki, la 1 km de plaja
si 4 km de raul si cascada Fonias.
Facilităti hotel: gradina proprie, bar, salon pentru micul dejun, receptie, parcare in
limita disponibilitatii.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de aer conditionat, TV, frigider și balcon cu
vedere la grădină.

Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

02.07, 09.07

172 €

16.07

184 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

213 €

27.08

192 €

3.09

139 €

10.09

137 €

17.09, 24.09

123 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/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.
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Kavala &

THASSOS
Smaraldul
Greciei
Cu peisajul său natural muntos unic, cu mii de
ani de istorie pe umeri, „Insula de Smarald”
a Mării Egee se distinge prin ospitalitatea
locuitorilor săi, plajele curate, vinurile alese și
mierea delicioasă.
Legendele spun că insula și-a luat numele de
la primul locuitor al său. Conform mitologiei
Greciei antice, prima persoană care ar fi pășit
pe aceste meleaguri a fost un tânăr pe nume
Thassos, aflat în căutarea surorii sale - Europa,
care fusese răpită de Zeus. A fost încântat
de climatul blând și de vegetația luxuriantă a
insulei, care de atunci îi poartă numele.
Puteți alege să vă petreceți toată ziua la plajă,
înotând în apele de culoarea smaraldului și
apoi înfruptându-vă din delicioasele preparate
culinare, sau daca preferați o vacanță activă,
vă stau la dispoziție sporturi nautice, pescuit,
drumeții sau vizite organizate la fabrica de ulei
de măsline și cariera de marmură.

Plaje în Insula Thassos
Golden Beach – cea mai căutată plajă cu nisip auriu din insula Thassos este situată în
localitatea cu același nume, la 12 km SE de Limenas. Plaja cu Blue Flag, lungă și foarte bine
amenajată cu șezlonguri și umbrele (contra-cost), este preferată de familiile cu copii;
Marble Beach – sau „Plaja de Marmură” este o plajă care nu trebuie ratată. Așa cum
ii spune și numele, Marble Beach este o plajă magnifică, acoperită cu pietricele albe din
marmură, care dau impresia că ne aflăm într-un paradis tropical. Plaja este amenajată cu
câteva șezlonguri și umbreluțe, însă se ocupă foarte repede, fiind o plajă destul de vizitată.
Răsăritul pe această plajă este de excepție, atât marmura cât și apa având o nuanță roșiatică;
La Scala Beach – situată la 4km de Limenas, plaja a fost reamenajată în urmă cu
câțiva ani într-un stil modern și foarte primitor. Pe lângă șezlongurile tradiționale, veți găsi
baldachine, bar-deschis și pe timp de noapte și o micuță piscină. În anumite perioade ale
verii, aici au loc și diferite spectacole.
Aliki – este plaja perfectă pentru cei care liniște și caută umbră, de care se pot bucura
datorită pinilor. Plaja este cu nisip, iar marea este calmă. În apropiere se află locații pitorești
unde se poate servi masa.
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Sugestii
Hello Holidays
Satul Panagia – este un sat tradițional grecesc
cu străduțe pietruite, magazine cu suveniruri, diverse
taverne cu preparate locale, patiserii și cafenele.
Acesta mai este recunoscut pentru mica fabrică de
ulei de măsline;
Mănăstirea Arhanghelul Mihail – se
bucură de o poziție privilegiată, semeață pe vârful
unei stânci și aparent inaccesibilă, Mănăstirea
Sfantului Arhanghel Mihail, pare că pendulează
asupra mării. Cea mai mare și mai cunoscută
Mănăstire din Thassos a fost construită în secolul
XVIII, fiind o mănăstire de măicuțe deosebit de
primitoare. În interiorul său găsim o colecție de
obiecte religioase precum și un fragment din
cuiele cu care se presupune că a fost răstignit
Iisus.

Piscina naturală Gyola, așezată pitoresc
pe o coastă stâncoasă la Marea Egee, în apropiere
de satul Astris. Faimoasa piscină naturală este de
un verde smarald sclipitor și clar, contrastând cu
albastrul nesfarșit al mării. Fiind despărțită de mare
printr-un rând de stânci, apa sa este mai caldă, dar,
în același timp, mereu împrospătată atunci când
valurile sunt mai învolburate.
Karnagio Beach Bar, situat la capătul
vechiului port din Limenas, se regăsește acest
colț de relaxare, care oferă o plajă amenajată cu
șezlonguri, perne pufoase și umbrele. Modernul bar
este locația ideală pentru a savura o cafea, o băutură
răcoritoare sau pentru a lua masa. Când se lasă
seara, te poți bucura de un răsărit de lună superb la
malul mării, pe o muzică ambientală perfectă.

Către Kavala

Cele mai cunoscute stațiuni
Limenas
Capitala Insulei Thassos – oraș-port, legătura cu Grecia continentală
fiind realizată cu ajutorul ferry-boat-urilor care parcurg în doar
Skara Rachoni
40 de minute distanța de 8 km dintre Thassos și Keramoti.
Fiind capitala insulei, este una dintre cele mai animate
stațiuni, cu o multitudine de oportunități de petrecere a
Skara Prinos
timpului liber.
Skala Potamia
Skala Potamia este o stațiune foarte populară din
Thassos, situată la aproximativ 15 km de Limenas.
Plaja sa se întinde de-a lungul unui golf în zona
de Nord, înconjurată de un lanț spectaculos de
munți, în mare parte fiind plajă nisipoasă, pe
alocuri cu zone acoperite cu pietre sau stânci.

Pachys Cape
Palaiokastro Cape
Glifada Thassos Makryammos
(Limenas)

Chryssi Acti Beach

Skara Kalitachi

Golden Beach
Skara Maries
Mica stațiune Golden Beach se învecinează la
numai 2 km cu Skala Potamia și face deliciul
Kefalas Cape
turiștilor prin cea mai mare plajă de pe insulă,
nisipoasă, cu ape clare, catalogată internațional cu
Steagul Albastru.

Pyrgos Cape

Chryssi Ammoudia Beach

Skara Sotiros

Skala Potamias

Ag.Panteleimon
Monastery
Theologos

Kynira
Loutros

Paradise Beach

Limenaria
Limenaria Bay

Potos
Potos este un fost sat pescăresc ce se întinde de-a lungul
coastei sudice a Insulei Thassos, la 45 km de Limenas, la 28 km de Skala
Prinos (port) și la doar 10 km de satul Theologos, renumit pentru specificul
culinar bazat pe carne de miel și capră. Plaja din Potos este destul de lungă
și nisipoasă, iar apa limpede este ideală pentru practicarea sporturilor
nautice.
În zona centrală se găsesc o mulțime de cafenele, baruri, restaurante,
gelaterii și cluburi. Cei ce vin în această stațiune, cu siguranță nu se vor
plictisi.
Limenaria
Limenaria este cel de-al doilea oraș ca mărime din Insula Thassos și
este situat în partea de sud-vest a insulei. Orașul este situat la 42 km
de Limenas și la 2 km de Potos. Limenaria este un loc foarte căutat
ca destinație turistică datorită faptului că aici s-au păstrat mare parte
din tradițiile și cultura grecească. Turiștii au la dispoziție o mulțime de
cafenele, baruri, magazine, taverne și restaurante unde pot savura mâncare
tradițională grecească.

Pefkari
Potos

Archangelos
Monastery
Astris

Alyki
Stavros Cape

Salonikios Cape

De ce să vizitezi
Insula Thassos?
•	Pentru diversitatea plajelor, amenajate sau mai
retrase, cu nisip sau cu pietricele și apa ca
de smarald;
• 	Pentru gastronomia locală, în special fructele
de mare;
• 	Pentru distanța relativ mică față de România;
• 	Pentru peisajele superbe pe care le oferă;
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Grecia

Kavala
Egnatia City Hotel & Spa

de la

Kavala

228 €

7 nopți | individual | Mic Dejun
»»
»»
»»

Piscină
Wi-fi inclus
Centru Spa & wellness

Descriere: Egnatia este un hotel, unde luxul concurează cu senzația de plenitudine,
iar designul cu serviciile de înaltă calitate.
Localizare: Hotelul este situat la 2 km de orașul Kavala și la 32 km de Aeroportul
Alexandru cel Mare.
Facilităti hotel: Restaurant principal, recepție, bar, internet wireless inclus, cameră
de bagaje, aer condiționat, parcare gratuită, terasă, piscină, piscină interioară, centru
Spa, jacuzzi, sală de fitness.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, Tv prin satelit, telefon, mini-bar seif,
aer condiționat, internet wireless gratuit, articole de toaleta.

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (29.02.2020)

14.05, 21.05

265 €

239 €

28.05

271 €

243 €

04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08,
13.08, 20.08, 27.08

278 €

250 €

3.09

268 €

241 €

10.09, 17.09, 24.09

254 €

228 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 70 €/pers, pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 20€/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Oceanis

de la

Kavala

192 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Situat în Kavala
Terasă și piscină pe acoperiș
Aer condiționat

Descriere: Hotelul Oceanis este modern, confortabil si dispune de o terasă pe
acoperiş cu piscină, de unde puteti admira atat oraşul Kavala, cat și Marea Egee.
Localizare: Hotelul Oceanis este situat central în zona de afaceri, comerciala și de
divertisment a orașului Kavala, la 25 minute de aeroportul Kavala și la câțiva pași de
stația de autobuz și port.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție deschisa 24 de ore, restaurant, bar,
grădină pe acoperis, cu piscina, fitness și internet wireless.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, room service, televizor
LED, frigider şi uscător de păr.
Date check-in

Reduceri: 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla

14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 17.09, 24.09

192 €

25.06

195 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08, 03.09

209 €

10.09

206 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 70 €/pers, pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 20€/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Kavala

Hotel Lucy

de la

Kavala

529 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Servicii şi facilităţi moderne
Foarte aproape de mare
Piscină exterioară

Un obiectiv touristic important în Kavala il reprezinta și biserica Agios Nikolaus,
renumita datorita unei fresce a Apostolului Pavel despre care se spune ca a pus
pentru prima data piciorul în Europa în acest oraș. Cei care vor sa viziteze muzeele de
aici pot opta intre Muzeul Maritim, Muzeul de Arheologie, Muzeul de Tutun și Muzeul
Folcloric.
Descriere: Situat într-un oraş nobil al Macedoniei, un amfiteatru plin de viaţă, venerat
atât de vizitatori, cât şi de cei ce l-au cucerit de-a lungul timpului, Hotelul Lucy este
ideal pentru a avea parte de un concediu reuşit.
Localizare: Hotelul Lucy este situat la 1 minut pe jos față de plajă, la 2km de portul
principal Kavala și la 30 de minute de mers cu mașina de Aeroportul Megalos
Alexandros.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor 2 restaurante și o piscină în aer
liber. Restaurantul principal Anatoli, cu vedere la mare, servește un mic dejun tip
bufet grecesc, iar cina se serveşte la restaurantul à la carte, prevăzut cu terasă cu
vedere la mare. La cafe barul Gran Turismo şi la barul de la piscină, se servesc băuturi
şi gustări uşoare.
Facilități camere: Hotelul are 149 de camere decorate modern. Toate camerele sunt
dotate cu aer condiţionat, linii telefonice directe, televiziune prin satelit, uscător de
păr, baie cu cada sau duş şi balcon. Cele mai multe dintre camere au vedere la mare
spre golful din Kavala.
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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

14.05, 21.05

529 €

28.05

558 €

04.06, 11.06, 18.06, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09

594 €

25.06

604 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

669 €

27.08

651 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 70 €/pers, pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 20€/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Thassos
HH
EXCLUSIV

Hotel Danae

de la

Limenas

105 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Aer condiționat inclus
Excelenţă în curăţenie
Camere spaţioase

Descriere: Este un hotel cochet cu 15 camere, decorat tradiţional în alb şi albastru,
ce oferă camere foarte curate, confortabile şi mobilate cu gust. Micul dejun servit în
frumoasa sală de mese a hotelului este diversificat şi săţios (foarte apreciat de turişti).
Personalul este foarte atent la nevoile clienţilor.
Localizare: Hotelul Danae se află într-o zonă liniştită din Limenas, la 10 minute de
mers pe jos de centrul orașului și de plajă. La aproximativ 3-4 km se află vestita plajă
Marble Beach (premiată cu Blue Flag).
Facilități hotel: Hotel Danae pune la dispoziţia turştilor recepție, lobby, sală pentru
micul dejun,cameră pentru depozitat bagajele, toaletă comună la parter, parcare
privata gratuită (în limita disponibilităţi).
Facilități camere: Toate camerele au băi cu duş, uscător de păr, balcon, minibar,
televizor LCD, plase de ţânţari, telefon, aer condiționat inclus, internet wireless
gratuit. Hotelul pune la dispoziția clienților prosoape şi articole de toaletă. Camerele
au vedere la stradă sau la gradină. Curățenia în camere se face zilnic. Prosoapele şi
lenjeria se schimbă o dată la 3 zile.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 6-11,99 ani achită 75%, cu
pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 5 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
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.
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS - FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
40% (*locuri limitate) -25% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

28.05, 17.09

199 €

119 €

149 €

04.06

209 €

125 €

157 €

159 €
167 €

18.06

265 €

159 €

199 €

212 €

25.06, 03.09

289 €

173 €

217 €

231 €

02.07

319 €

191 €

239 €

255 €

09.07

339 €

203 €

254 €

271 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08

369 €

221 €

277 €

295 €

13.08

355 €

213 €

266 €

284 €

20.08

329 €

197 €

247 €

263 €

27.08

299 €

179 €

224 €

239 €

11.06, 10.09

249 €

149 €

187 €

199 €

24.09

175 €

105 €

131 €

140 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Thassos
HH
EXCLUSIV

Studio Periklis

de la

Limenas

65 €

7 nopţi | individual | self-catering
»»
»»
»»

Poziţionat într-o zonă liniştită
Internet Wi Fi gratuit
Gradină mare și loc de grătar

Considerată una dintre cele mai încântătoare și bogate insule grecești, Thassos a fost
încă din cele mai vechi timpuri un important exportator de marmură albă în întreaga
lume, multe dintre carierele de unde era extrasă roca pot fi vizitate și astazi. Dacă
urci pe muntele din calcar vei putea vizita și situl arheologic Alyki, renumit pentru
coloanele dorice albe și pentru că aici se află Templul lui Apollo ridicat intergral din
marmură pură în urmă cu mii de ani.
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 (umbrele și șezlonguri gratuite, consumația la
bar fiind obligatorie) şi la 200m de taverne şi de viaţa animată din 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: Toate camerele sunt dotate cu chicinetă utilată, frigider, televizor
LCD, prosoape, grup sanitar cu duș, uscător de păr, balcon, aer condiționat contra
cost (aproximativ 5 €/zi/cameră – se achită la recepţie la check-in), seif (3 €/zi/
cameră – se achită la față locului) şi internet wireless gratuit. La studio se asigură
curățenia, schimbarea lenjeriei și a prosoapelor o dată la mijlocul sejurului.
Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 6-11,99 ani achită 75%, cu
pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 5 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
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, cina 10 €/pers/zi.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS - FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
40% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

21.05

109 €

65 €

76 €

87 €

28.05

125 €

75 €

88 €

100 €

04.06

139 €

83 €

97 €

111 €

11.06, 24.09

159 €

95 €

111 €

127 €

18.06

185 €

111 €

130 €

148 €

25.06, 02.07

205 €

123 €

144 €

164 €

09.07

229 €

137 €

160 €

183 €

16.07, 27.08, 03.09, 10.09

245 €

147 €

172 €

196 €

23.07, 13.08, 20.08

259 €

155 €

181 €

207 €

30.07, 06.08

270 €

162 €

189 €

216 €

17.09

180 €

108 €

126 €

144 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Thassos
Hotel Aethria

de la

Limenas

163 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Priveliște spectaculoasă asupra mării
Grădină spațioasă
Servicii de calitate superioară

Descriere: Ospitalitatea și facilitățile hotelului va oferă o vacanță de neuitat.
Localizare: Construit intr-o grădină de 11.000mp în Limenas - capitala Insulei
Thassos, la 350m de plaja și 300m de port.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant pentru micul dejun, bar, seif (1.5 €/zi),
piscina, sezlonguri și umbrele, grădină, tenis de camp (10 €/ora), loc de joaca, parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu balcon, aer condiționat (6 €/zi), telefon,
televiziune prin satelit, frigider, internet wireless, baie cu duș, uscator de par, baby cot
(la cerere). Toate camerele din hotel sunt duble, pentru camere triple se adauga un
pat pliant.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
21.05, 28.05, 17.09, 24.09

Reduceri: copil 0-2,99 ani gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în
autocar (loc solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in
agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

163 €

4.06

173 €

11.06

238 €

18.06, 25.06, 02.07, 03.09

256 €

9.07

262 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

297 €

27.08

285 €

10.09

176 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Pegasus

de la

Limenas

165 €

7 nopți | individual | SELF-CATERING
»»
»»
»»

Arhitectura traditionala și grădină verde
Recomandat cuplurilor – camera pentru luna de miere
Servicii de calitate și piscina exterioară cu zona de relaxare

Descriere: Arhitectura traditionala, grădină plina de verdeata, piscina spațioasă și
amenajarile moderne va promit momente de relaxare în sejurul dumneavoastra
oferind promisiunea unei vacante de neuitat. Hotelul este doar pentru adulți.
Localizare: Hotelul este localizat în stațiunea Limenas – capitala insulei Thassos, la
500m de port, la 700m de cea mai apropiata plaja și la 200m de centrul orașului.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, minimarket, piscina, piscina pentru
copii, loc de joaca pentru copii, sezlonguri și umbrele la piscina, zona wireless, parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu mini-frigider, televizor, aer condiționat,
baie cu duș, uscator de par, telefon, balcon și internet wireless gratuit.
Date check-in
21.05

Reduceri: copil 0-2,99 ani gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Cina 18 €/pers/zi, mic dejun 9 €/pers/zi; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă
se achită la autocar;
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STANDARD
Loc in dubla
165 €

28.05

176 €

04.06, 24.09

190 €

11.06, 18.06

207 €

25.06, 10.09

216 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 03.09

273 €

30.07, 27.08

325 €

06.08, 13.08, 20.08

346 €

18.09

200 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Thassos
Hotel Macedon

de la

Limenas

216 €

7 nopți | individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Confort și bun gust
Situat în centrul stațiunii
Grădină spațioasă

Descriere: Hotel mic, prietenos, cu personal ospitalier, care va invita sa va relaxati în
frumoasa grădină plina de verdeata sau la piscina generoasa.
Localizare: Situat în stațiunea Limenas, la 300m de portul din Limenas, Thassos, la
15km de portul Prinos, 220km de aeroportul “Macedonia” Salonic.
Facilități hotel: Hotelul dispune de spalatorie și calcatorie, internat wireless gratuit în
spatiile publice și în camere, piscina cu hidromasaj și sectiune pentru copii, parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, televizor, seif (gratuit),
minifrigider,halate de baie și papuci, cabina de dus, uscator de par, cantar, DVDplayer, balcon sau terasa.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Cina 18 €/pers/zi, mic dejun 9 €/pers/zi; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă
se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-5% (25.03.2020)

21.05, 28.05, 04.06, 17.09, 24.09, 01.10

227 €

216 €

11.06

274 €

260 €
294 €

18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 03.09

309 €

16.07

333 €

316 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

351 €

333 €

27.08

339 €

322 €

10.09

298 €

283 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Angelika

de la

Limenas

357 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Situat la malul mării, chiar în inima statiunii
Gazdele primitoare și curatenie desavarsita
Oferă servicii moderne de cazare

Descriere: Angelika este cunoscut pentru vederea la mare unica combinata cu
apropierea de toate punctele principale de interes ale orașului. Gazdele primitoare,
panorama excelenta către mare și curățenia desavarsita sunt unele dintre cele mai
importante atuuri ale acestui hotel.
Localizare: Hotelul este situat pe partea cu Golful, în centrul orașului Thassos.
Facilități hotel: Hotelul isi intampina turistii cu lounge-bar, lift, recepție, terasa,
parcare, internet wireless.
Facilități camere: Camerele au aer condiţionat, minifrigider, seif, telefon, internet
wireless, televizor şi balcon mobilat.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în
autocar (loc solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in
agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 17.09, 24.09

357 €

11.06, 10.09

424 €

18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 03.09

436 €

16.07, 27.08

464 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

475 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Thassos
HH
EXCLUSIV

Studio Panorama

de la

Golden Beach

82 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

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

Descriere: Studio Panorama este un studio superior, format din două corpuri. Corpul
A – clădirea principală – are la etajul superior camere cu balcon și la etajul inferior
camere cu terasă înaltă. Intrarea în camerele de la etajul inferior se face prin terasă.
Corpul B – clădirea anexă – este construit ulterior în curtea unității de cazare,
acesta are 2 camere, situate la parter, dotate cu terase care dau spre curtea comună.
Camerele din corpul B au aceleași facilități ca și cele din corpul A. Le recomandăm
familiilor cu copii deoarece sunt mai spațioase și au terasă.
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 Panorama dispune de o bucătărie exterioară echipată
complet, 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 contra cost (aproximativ 5 €/zi/cameră), internet wireless gratuit, plase
de țânțari și obloane la balcoane. Se asigură curăţenie, schimbarea lenjeriei şi a
prosoapelor o dată pe sejur.
Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 12-17,99 ani achită 75%,
cu pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 10 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar
la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
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.
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS - FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
45% (*locuri limitate) -35% (30.04.2020) -25% (15.06.2020)

21.05

149 €

82 €

97 €

112 €

28.05

165 €

91 €

107 €

124 €

11.06

229 €

126 €

149 €

172 €

18.06, 10.09

265 €

146 €

172 €

199 €

25.06

299 €

164 €

194 €

224 €

02.07, 03.09

315 €

173 €

205 €

236 €

09.07, 27.08

330 €

182 €

215 €

248 €

16.07

359 €

197 €

233 €

269 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08,
20.08, 17.09

350 €

193 €

228 €

263 €

14.05, 04.06 24.09

200 €

110 €

130 €

150 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Thassos
HH
EXCLUSIV

Studio Soti

de la

Golden Beach

48 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Foarte aproape de plajă
Internet WiFi gratuit
Recomandat familiilor cu copii

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.

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 12-17,99 ani achită 75%,
cu pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 10 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar
la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
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.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS - FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
45% (*locuri limitate) -35% (30.04.2020) -25% (15.06.2020)

14.05

80 €

48 €

56 €

21.05, 24.09

99 €

59 €

69 €

64 €
79 €

28.05, 17.09

125 €

75 €

88 €

100 €

4.06

145 €

87 €

102 €

116 €

11.06

169 €

101 €

118 €

135 €
156 €

18.06

195 €

117 €

137 €

25.06, 10.09

209 €

125 €

146 €

167 €

2.07

220 €

132 €

154 €

176 €

09.07, 03.09

245 €

147 €

172 €

196 €

16.07, 27.08

269 €

161 €

188 €

215 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08,
20.08

285 €

171 €

200 €

228 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Thassos

Hotel Boutique Alexandra Golden
Golden Beach

de la

399 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Hotel nou și elegant
Situat pe plaja Golden Beach
Sejur confortabil și relaxant

Fostă capitală a insulei Thassos, cuibărit în vârful muntelui la peste 200m altitudine,
Theologos este unul din cele mai renumite sate de pe insulă. Tradițiile și obiceiurile
sunt păstrate cu grijă și transmise generațiilor următoare pentru a păstra viu spiritul
acestei mici așezări. În trecut, din cauza reliefului muntos, când drumurile încă nu
erau amenajate, era o adevărată aventură să ajungi în sat. Poate acesta a fost și
motivul pentru care călugării de la Muntele Athos au construit o mănăstire în acest
sat dedicată Sf. Ioan Teologul, de unde și denumirea localității: Theologos.
Descriere: Primul hotel de tip “boutique” din Thassos va asteapta sa va rasfete cu
farmecul sau special și servicii personalizate. Un hotel potrivit turistilor pretentiosi, ce
doresc servicii ireprosabile și multiple posibilitati de petrecere a timpului liber în cadrul
unitatii de cazare. Un plus al acestui hotel il constituie baza spa, una dintre cele mai
bine dotate de pe insula.
Localizare: Situat în Insula Thassos, chiar pe plaja Golden Beach.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscina cu jacuzzi, sezlonguri și umbrele, piscina cu
nisip artificial, spa, restaurant, mai multe baruri, internet wireless, sala de conferinte,
recepție, loc de depozitare a bagajelor, facilități pentru persoanele cu dizabilitati,
spalatorie, room service, parcare.
Facilități camere: Cele 45 de camere ale hotelului sunt de 5 tipuri, toate fiind dotate
cu aer condiționat, telefon, televizor LCD, DVD, CD, minibar, safe, baie cu uscator
de par, papuci și halat, balcon sau terasa.
Reduceri: copil 0-15.99 ani gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în
autocar (loc solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in
agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

21.05, 28.05

539 €

4.06

575 €

11.06, 18.06, 25.06

623 €

2.07

637 €

09.07, 16.07

672 €

23.07

694 €

30.07, 06.08, 13.08

826 €

20.08

776 €

27.08, 03.09, 10.09

651 €

17.09

615 €

24.09

399 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Thassos
Hotel Fedra

de la

Golden Beach

138 €

7 nopţi | individual | self-catering
»»
»»
»»

Pe plajă
Personal prietenos
Mic dejun excelent

Descriere: Hotel are o poziție de invidiat, pe cea mai căutată plajă din insulă, Golden
Beach și, deși clasificarea locală este de doar 2*, facilitățile și dotările unității de
cazare sunt mult peste această clasificare, ridicându-se la nivelul celor de 3*.
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Golden Beach, la 20m de plajă.
Facilități hotel: recepție, restaurant a la carte, bar, grădină, seif, internet wireless,
terasă, plajă amenajată cu șezlonguri și umbrele (cu taxa), parcare.
Facilități camere: 11 camere frumos decorate, curate și dotate cu aer condiționat,
balcon cu vedere spre mare sau spre munte, televizor,frigider, seif, acces internet
wireless, fier de călcat, set de cafea/ ceai, băi cu duș, papuci, uscător de păr.

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în
autocar (loc solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in
agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

14.05, 21.05

138 €

28.05

171 €

04.06, 11.06, 18.06, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09

216 €

25.06

222 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07

255 €

30.07

283 €

06.08, 13.08

294 €

20.08

278 €

27.08

258 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Enavlion

de la

Golden Beach

236 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Localizare bună
Hotel modern
Camere frumos amenajate

Descriere: Construit în formă de amfiteatru și cu o arhitectură modernă, hotelul
Enavlion este alegerea perfectă pentru un concediu reusit.
Localizare: Hotelul este situat în centrul stațiunii Golden Beach, înconjurat de
magazine, taverne, mini-market-uri și la aproximativ 5 minute faţă de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, cafebar, restaurant şi terasă. La
restaurantul La Terrace se serveşte un meniu fix cu 3 feluri de mâncare, cu influenţe
internaţionale şi greceşti.
Facilități camere: Camerele au baie cu duş sau cadă, balcon cu vedere spre mare,
internet wireless, seif şi televizor.
Date check-in
20.05
27.05
3.06
10.06
17.06, 02.09, 09.09
24.06
01.07, 08.07
15.07, 22.07
29.07
05.08, 12.08, 19.08
26.08
16.09
23.09

Reduceri: copil 0-2.99 ani gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în
autocar (loc solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in
agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla
236 €
261 €
303 €
334 €
451 €
454 €
471 €
451 €
518 €
530 €
507 €
426 €
393 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

VARA 2020 - 143

Grecia

Insula Thassos
HH
EXCLUSIV

Studio Nefeli

de la

Skala Potamia

60 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Situat la 50 de metri distanta de mare
Recomandat familiilor
Internet WiFi gratuit

Unul dintre cele mai apreciate tipuri de miere din întreaga lume este mierea de pin,
produsă în insula Thassos din Grecia. Este un soi de miere de mană, închisă la culoare,
densă, ce păstrează aroma puternică, aparte, de pin. Mierea produsa aici este vestită
pentru calităţile ei terapeutice pentru diverse afectiuni şi constituie de sute de ani,
una dintre principalele surse de venit ale locuitorilor insulei.
Descriere: Magazine, restaurante, taverne și cafenele, toate iti sunt la indemana
atunci cand esti cazat la Studio Nefeli, asa ca nu trebuie sa iti faci griji ca nu vei gasi
ceva pe gustul tau, atunci cand vei iesi seara la plimbare. 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.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 6-11,99 ani achită 75%, cu
pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 5 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
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.
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS - FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
40% (*locuri limitate) -25% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

14.05, 21.05

100 €

60 €

75 €

80 €

28.05

129 €

77 €

97 €

103 €

04.06, 24.09

149 €

89 €

112 €

119 €

11.06

165 €

99 €

124 €

132 €

18.06, 17.09

189 €

113 €

142 €

151 €

25.06

210 €

126 €

158 €

168 €

02.07

219 €

131 €

164 €

175 €

09.07, 16.07, 27.08, 03.09,
10.09

245 €

147 €

184 €

196 €

23.07

269 €

161 €

202 €

215 €

30.07, 06.08, 13.08, 20.08

285 €

171 €

214 €

228 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Thassos
HH
EXCLUSIV

Studio Mesimvria

de la

Skala Potamia

54 €

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”

Drumul pavat ce pleaca din vechiul port al orașului Thassos, din partea Nordica a
acestuia, conduce către ruinele Amfiteatrului Antic, un teatru construit în secolul
al-III-lea i.Hr., cu o scena din marmura. Amplasat intr-o cavitate naturala a unui
deal, acest amfiteatru putea gazdui intre 2000-3000 de spectatori, pozitia acestuia
oferind o priveliște spectaculoasă asupra mării ca dovada a respectului locuitorilor
insulei fata de cultura și arta.
Descriere: Studioul este o afacere de familie și va va face sa va simtiti ca în propria
casa. Un plus foarte mare il are mobilierul foarte bine intretinut, facut manual chiar
de proprietar.
Localizare: Situat în stațiunea Skala Potamia, la 400m de plaja cu nisip și 30m
de statia de autobuz, aproape de zona cu magazine, taverne și cafenele. Studio
Mesimvria este amplasat la strada principala, foare accesibil celor ce calatoresc pe
cont propriu.
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).
Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 12-17,99 ani achită 75%,
cu pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 5 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar
la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
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.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS - FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
45% (*locuri limitate) -35% (30.04.2020) -25% (15.06.2020)

21.05

99 €

54 €

64 €

74 €

14.05, 28.05

125 €

69 €

81 €

94 €

04.06, 11.06, 24.09

165 €

91 €

107 €

124 €

18.06

179 €

98 €

116 €

134 €

25.06, 17.09

199 €

109 €

129 €

149 €

02.07

220 €

121 €

143 €

165 €

09.07, 10.09

239 €

131 €

155 €

179 €

16.07, 20.08, 27.08, 03.09

255 €

140 €

166 €

191 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08

299 €

164 €

194 €

224 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Thassos
Hotel Vergina

de la

Skala Potamia

153 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Situat în centrul stațiunii
Aproape de plajă
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Un hotel de familie, situat intr-o zona linistita a statiunii Skala Potamia,
adresat în special familiilor cu copii. Hotelul oferă toate facilitățile necesare unui
concediu relaxant, intr-un mediu placut și ospitalier.
Localizare: Hotelul Vergina este situat la numai 80m de plaja și 150m de centrul
statiunii Skala Potamia.
Facilități hotel: Hotelul dispune de parcare, grădină, aer condiționat, bar, restaurant
pentru micul dejun, zona barbeque, internet wireless.
Facilități camere: Camerele dispun de chicineta, aer condiționat (extra 4 €/cam/zi –
se achita la fata locului), balcon, baie, televizor, seif, internet wireless.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-11.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

21.05

153 €

28.05

158 €

04.06, 17.09, 24.09

165 €

11.06

209 €

18.06, 03.09

267 €

25.06

273 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

306 €

27.08

305 €

10.09

253 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Korina

de la

Skala Potamia

171 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Grădină mare
Piscină
Atmosferă relaxantă

Descriere: Localizat între munte și apele Mării Egee, Hotel Korina oferă o primire
călduroasă clienților și pune la dispoziție facilități pentru relaxare și bună dispoziție.
Localizare: Hotelul este așezat în Skala Potamia, la 800m de zona comercială și la
400 m de celebra plajă Golden Beach. Orașul Limenas se află la 12km.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, zonă pentru mic dejun, piscină, baruri,
grădină, terasă, loc de joacă, internet wireless, facilități pentru persoane cu dizabilități,
tenis, baschet, sală fitness, masă tenis de masă, biliard, parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu balcon, aer condiționat, televiziune prin
satelit, seif, internet wireless, frigider, uscător de păr, telefon, baie cu duș.
Date check-in

Reduceri: copil 0-1.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;
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STANDARD
Loc in dubla

21.05

171 €

28.05

187 €

04.06, 11.06, 17.09, 24.09

207 €

18.06

233 €

25.06, 02.07, 09.07, 03.09

252 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

289 €

27.08

279 €

10.09

246 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Thassos
Hotel Apartment Ntinas Filoxenia
Skala Potamia

de la

208 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Poziție avantajoasă
2 piscine exterioare
Aproape de plajă

Descriere: Hotel destinat în special familiilor cu copii datorita configuratiei camerelor.
Localizare: Hotelul este situat pe partea estică a insulei, în stațiunea Skala Potamia, la
150 m de mare, în apropiere de zona comercială.
Facilități hotel: Recepție, 2 piscine, jacuzzi, piscină pentru copii, restaurant, snackbar,
bar la piscină, zonă de grătar, grădină, loc de joacă, internet wireless, animație, muzică
live, minimarket, magazin de suveniruri, parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televizor, aer condiționat, internet
wireless, răcitor, seif, uscător de păr și grup sanitar, articole de toaletă. Camerele
superior și apartamentele sunt dotate cu chicinete.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-1.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

21.05

208 €

28.05

253 €

04.06, 17.09, 24.09

312 €

11.06

332 €

18.06, 03.09

381 €

25.06

391 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

451 €

27.08

431 €

10.09

371 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Delfini

de la

Skala Potamia

150 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Afacere de familie
Situat pe plajă
Wi-fi inclus

Descriere: Hotel Delfini este o afacere de familie, situat în centrul stațiunii Skala
Potamia, în imediata apropriere a renumitei plaje Golden Beach. In aproprierea
hotelului se gasesc restaurante, cafenele, baruri și Luna Park pentru copii.
Localizare: Situat în statiunea Skala Potamia, la 50 m de plaja Golden Beach, oferind
turistilor o locație ideală pentru petrecerea timpului liber.
Facilităti hotel: Recepție, salon de servit micul dejun, internet wireless inclus, cameră
de bagaje, aer condiționat, parcare, terasă.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, Tv prin satelit, frigider, aer condiționat,
internet wireless, balcon/terasă (pentru anumite camere).
Date check-in

Reduceri: copil 0-1.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

04.06, 11.06, 18.06, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09

150 €

24.06

160 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

208 €

27.08

192 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Thassos
Hotel Ocean Beach

de la

Skala Potamia

227 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Situat intr-o zona linistita
Foarte aproape de plaja
Parcare

Descriere: Hotelul Ocean Beach se află intr-o zona linistita, foarte aproape de plaja și
oferă condiții exceptionale pentru a va garanta un concediu reusit.
Localizare: Hotelul este localizat pe coasta de est a insulei, în stațiunea Skala Potamia.
Facilități hotel: Hotelul dispune de cafenea, parcare, lobby, grădină, fitness, bar,
piscina.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, bai cu duș, telefon,
televiziune prin satelit, uscator de par, mini bar, balcon sau terasa.

Reduceri: copil 0-2.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

Early Booking
12% (31.03.2020)

21.05, 24.09

258 €

227 €

28.05

279 €

245 €

04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 27.08, 03.09, 10.09

404 €

356 €

9.07

455 €

400 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08

524 €

461 €

20.08

490 €

430 €

17.09

300 €

264 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Thassos Grand Resort

de la

Agios Ioannis

283 €

7 nopți | individual | Demipensiune
»»
»»
»»

Piscina
Centru Spa
Plaja proprie

Descriere: Thassos Grand Resort ofera o arhitectura tranditionala, avand deschidere
spre mare, inconjurat de vegetatie mediteraneana. Hotelul a fost construit in 2016.
Localizare: Hotelul afla situat pe plaja, la 30 km de capitala insulei - Limenas si la 55
km de Aeroportul International Kavala.
Facilităti hotel: Piscina, sala de fitness, SPA, sauna, cada cu jacuzzi, tenis de masa,
facilitati pentru sporturi nautice, loc de joaca, servicii de babysitting, receptie
deschisa 24 de ore, parcare privata, room service, servicii de spalatorie/calcatorie.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de aer conditionat, telefon, televizor,
internet WiFi, seif, uscator de par si baie privata.
Date check-in

Reduceri: copil 0-2.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;
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STANDARD
Loc in dubla

21.05, 17.09, 24.09

283 €

28.05

330 €

04.06, 11.06, 18.06

392 €

25.06

405 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 03.09

484 €

30.07, 27.08

525 €

06.08, 13.08, 20.08

542 €

10.09

369 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Thassos
HH
EXCLUSIV

Studio Meandros

de la

Potos

70 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

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

Descriere: Meandros este un studio standard, format din 6 corpuri înconjurate de o
grădină mare și frumos amenajată. Exteriorul alb-albastru al clădirilor vă integrează
imediat în atmosfera specifică Greciei, iar proprietarii amabili sunt gata sa raspunda
cerintelor dumneavoastra.
Localizare: Meandros este situat în partea de sud a insulei Thassos, în stațiunea Potos,
una dintre cele mai animate stațiuni de pe insulă, la aproximativ 150m față de cea
mai apropiată plajă amenajată (umbrele și șezlonguri gratuite, consumația la bar fiind
obligatorie). La 20m de studio se află zona cu magazine, taverne şi supermarket-uri.
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 contra
cost (aproximativ 5 €/zi/ cameră – se achită la recepţie la check-in), internet
wireless gratuit, balcon, baie cu duș, uscător de păr, prosoape, chicinetă utilată
(unele camere au chicinetă dublă amplasată pe hol şi se utilizează la comun pentru 2
camere). Curățenia, schimbarea lenjeriei și a prosoapelor se asigură o dată la mijlocul
sejurului.

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 12-17,99 ani achită 50%,
cu pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 20 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat
doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
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, cina 10 €/pers/zi.				

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS - FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
50% (*locuri limitate) -35% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

14.05, 21.05

139 €

70 €

90 €

111 €

28.05, 24.09

165 €

83 €

107 €

132 €
143 €

04.06

179 €

90 €

116 €

11.06, 17.09

199 €

100 €

129 €

159 €

18.06

225 €

113 €

146 €

180 €

25.06, 10.09

249 €

125 €

162 €

199 €

02.07

255 €

128 €

166 €

204 €

09.07, 03.09

269 €

135 €

175 €

215 €

13.08, 20.08, 27.08

295 €

148 €

192 €

236 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08

309 €

155 €

201 €

247 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Thassos
Hotel Potos

de la

Potos

140 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Situat în zonă centrală
Camere spațioase
Personal atent la nevoile clienților

Descriere: Hotelul, construit într-una dintre cele mai frumoase locații din Thassos,
este dedicat atât cuplurilor, cât și familiilor cu copii.
Localizare: Hotel Potos este situat în centrul stațiunii, la nici 100m de plajă. Distanță
până în Limenas, principalul oraș/port al insulei, este de 35km.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscină, șezlonguri și umbrele, piscină pentru copii,
restaurant, cafébar, internet wireless, aer condiționat, loc de joacă, animație.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu baie cu duș, aer condiționat, televizor
LCD, internet wireless, uscător de păr, frigider, balcoane cu vedere spre piscină, mare
sau spre grădină. Studiourile beneficiază de chicinete.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-1.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

21.05, 28.05, 24.09

140 €

4.06

184 €

11.06

191 €

18.06, 03.09

287 €

25.06

291 €

02.07, 09.07

316 €

16.07

326 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

338 €

27.08

324 €

10.09

232 €

17.09

177 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Sirines

de la

Potos

168 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Pozitionare intr-o zona linistita
Curatenie ireprosabila
Servicii foarte bune

Descriere: Sirines este un hotel micut și cochet ce oferă servicii foarte bune și la
preturi accesibile tuturor. Recomandat familiilor cu copii, cat și tinerilor.
Localizare: Hotelul se află la 80m de plaja, pe o straduta linistita în apropierea
drumului principal. Distanta pana în centrul statiunii este de aproximativ 150m.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lobby, gratar, bar, seif, parcare, piscina
cu sectiune pentru copii, sezlonguri, umbrele și prosoape la piscina, jacuzzi.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, minibar, televiziune prin
satelit, telefon, balcon sau terasa, frigider, incalzire, seif, chicineta cu plita electrica,
baie cu duș, uscator de par. Camerele au vedere către munte / piscina / mare.
Date check-in

Reduceri: copil 0-2.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;
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STANDARD
Loc in dubla

21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 17.09, 24.09

168 €

18.06

248 €

25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 27.08, 03.09

308 €

23.07

340 €

30.07, 06.08, 13.08

364 €

20.08

356 €

10.09

288 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Thassos
Hotel Astir Notos

de la

Potos

230 €

7 nopti | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Piscină
Sezlonguri si umbrele gratuite la piscină
Deschis in 2008

Descriere: Astir Notos este un hotel modern, deschis în 2008, care asigură confortul
necesar oaspeților săi prin servicii de calitate superioară.
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea cosmopolită Potos, la numai 250 m de
plajă și de centrul stațiunii.
Facilităti hotel: Recepție, internet wireless în lobby, facilități pentru persoanele
cu dizabilități, restaurant, bar la piscină, piscina pentru adulți și copii, șezlonguri si
umbrele gratuite la piscină, biliard, tenis de masa, sală de fitness. beach-bar.
Facilităti camere: Aer condiționat, Tv prin satelit, telefon, frigider, seif (contra cost),
balcon, baie (cadă/duș), uscător de par.

Reduceri: copil 0-2.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

21.05, 24.09

230 €

28.05

245 €

4.06

265 €

11.06

286 €

18.06, 25.06, 03.09, 10.09

340 €

2.07

400 €

09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

445 €

27.08

370 €

17.09

245 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Grand Beach

de la

Limenaria

175 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Wi-fi inclus
Access imediat la plajă
Parcare gratuita

Descriere: Hotelul Grand Beach este recunoscut pentru confortul oferit, fiind o
alegere optimă pentru cei aflați în căutarea unei vacanțe liniștite la malul Mării Egee.
Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la intrarea în stațiunea Limenaria. Acesta se
află la 23 de km de portul Prinos și la 40 de km de Limenas, capitala insulei Thassos.
Facilităti hotel: Hotelul Grand Beach dispune de un restaurant, beach-bar, internet
wireless gratuit, plajă amenajată cu umbrele și șezlonguri, volei pe plajă, parcare.
Facilităti camere: Camerele sunt dotate cu frigider, chicinetă, seif, Tv prin satelit,
telefon, uscător de păr, internet wireless gratuit, aer condiționat (contra cost), baie
cu duș și balcon spațios.
Date check-in

Reduceri: copil 0-2.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

21.05, 28.05, 04.06,17.09, 29.09

175 €

11.06, 18.06, 27.08, 03.09

259 €

25.06

284 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08

445 €

20.08

389 €

10.09

247 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Thassos
HH
EXCLUSIV

Studio B Home Deluxe

de la

Limenaria

83 €

7 nopţi | individual | self-catering
»»
»»
»»

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

Descriere: Studio B. Home Deluxe pune la dispoziţia turiştilor servicii şi facilităţi
superioare, fiind catalogat ca un studio de lux, remarcându-se prin design, mobiler
ultra modern, finisaje premium și atenția la detalii. Este recomandat celor care doresc
facilitățile unui studio la calitate de hotel.
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: Oaspeţii de la B. Home Deluxe se pot relaxa la piscina exterioară,
având șezlonguri și umbrele incluse. Proprietarii pot asigura la solicitarea prealabilă a
turiștilor, un decor special pentru aniversări, lună de miere sau, dacă este nevoie, de
pătuț (babycot) pentru copii. Unitatea de cazare dispune de parcare privată în limita
locurilor disponibile.
Facilități camere: Camerele sunt decorate ultra modern având finisaje premium și
sunt dotate cu televizor LCD, aer condiționat contra cost (aprox. 5 €/zi/cameră – se
achită la recepţie la check-in), internet wireless gratuit, balcon sau terasă, plase de
ţânţari, baie cu duș sau cadă, uscător de păr (se cere la check-in și se predă la checkout), articole de toaletă (doar la începutul sejurului), prosoape, chicinetă utilată. Se
asigură curățenie zilnic, însă schimbarea lenjeriei și a prosoapelor se face o singură
dată, la mijlocul sejurului.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport ( cu 2 adulţi); al 2-lea copil 0-5,99 ani achită 50% cu pat;
copil 6-11,99 ani achită 75% cu pat (cu 2 adulţi); loc in tripla: 5€/ pers,. reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
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.
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS - FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
45% (*locuri limitate) -35% (30.04.2020) -25% (15.06.2020)

21.05

150 €

83 €

98 €

113 €

28.05

169 €

93 €

110 €

127 €

4.06

189 €

104 €

123 €

142 €

11.06

210 €

116 €

137 €

158 €

18.06, 24.09

245 €

135 €

159 €

184 €

25.06, 17.09

270 €

149 €

176 €

203 €

02.07, 10.09

309 €

170 €

201 €

232 €

09.07, 27.08, 03.09

330 €

182 €

215 €

248 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08,
13.08

365 €

201 €

237 €

274 €

20.08

350 €

193 €

228 €

263 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Thassos
Rachoni Bay Resort

de la

Skala Rachoni

197 €

7 nopți | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Piscină pentru copii
Situat pe plajă
Parcare gratuita

Descriere: Rachoni Bay Resort este format din 3 clădiri, acestea dispunand de
multiple facilități ce vin să completeze confortul oaspeților.
Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la 4 km de portul Prinos, 12 km de portul
Limenas si la 22 km de Aeroportul International Kavala.
Facilităti hotel: Restaurant, bar la piscină, piscină, piscină pentru copii, şezlonguri şi
umbrele, parcare, terasă, cameră de bagaje, internet wireless gratuit în lobby.
Facilităti camere: Aer condiționat, balcon, frigider, baie cu dus, uscător de par,
telefon, Tv prin satelit.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-1.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

21.05, 24.09

197 €

28.05, 17.09

233 €

4.06

282 €

11.06

289 €

18.06, 25.06, 02.07, 27.08, 03.09

331 €

9.07

372 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08

388 €

20.08

380 €

10.09

303 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Villa Natassa

207 €

de la

Skala Rachoni

7 nopți | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Piscină
Loc de joacă pentru copii
Acceptă animale de companie

Descriere: Villa Natassa a fost deschisă în 1995, ultima renovare a avut loc în 2007,
oferind oaspeților săi 23 de camere spațioase. Situată într-o padure de măslini, oferă
o priveliște panoramică asupra nordului Mării Egee.
Localizare: Vila este situată în Skala Rahoni, la 250 m de plajă și la 8 km de Limenas.
Facilităti hotel: Restaurant, recepție, loc de joacă pentru copii, piscină, şezlonguri
şi umbrele, parcare, restaurant, terasă, cameră de bagaje, internet wireless, acceptă
animale de companie la cerere.
Facilităti camere: Aer condiționat (contra cost), balcon, chicinetă, frigider, baie cu
dus, uscător de par, telefon, Tv prin satelit, seif.
STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)

21.05

231 €

207 €

28.05

247 €

222 €

04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 10.09, 17.09

346 €

311 €

2.07

417 €

375 €

09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08

429 €

386 €

3.09

370 €

333 €

24.09

264 €

237 €

Date check-in

Reduceri: copil 0-1.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, 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 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Thassos
Hotel Makryammos Bungalows

de la

Makryammos

297 €

7 nopți | individual | Demipensiune
»»
»»
»»

Plajă privată
Bungalouri cu arhitectură tradițională
Aflat în top 10 al celor mai apreciate locații

Descriere: Makryammos Bungalows se află în top 10 al celor mai apreciate unitati de
cazare din Insula Thassos, în special datorita pozitionarii, cat și a serviciilor ireprosabile.
Localizare: Situat în stațiunea Makryammos, la 2km de Limenas, capitala insulei și
principalul port, intr-o locatie idilica, un paradis natural de o rara frumusete.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurante, baruri, piscina, teren de volei, teren
de tenis, basket, inchiriere biciclete, calarie, sporturi nautice, sala de conferinte cu o
capacitate de 150 de locuri, parcare și plajă privată.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, televiziune prin satelit,
seif, frigider, telefon, uscator de par și balcon.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-2.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

14.05, 21.05, 24.09

297 €

28.05

394 €

04.06, 11.06, 18.06, 03.09, 10.09

527 €

25.06

555 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

725 €

27.08

668 €

17.09

428 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Esperides Sofras

de la

Glikadi

149 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Piscină
Plaja privata
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Complexul Esperides Sofras oferă promisiunea unei vacanțe relaxante și
de neuitat, fiind așezat într-o locație magnifica, în fața unui golf liniștit, la doar câțiva
metri de apa cristalină a Mării Egee.
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Glikadi, la 30 m de plajă și la aproximativ 3
km de orașul Limenas.
Facilităti hotel: Piscină exterioară, restaurant, bar/terasă la piscină, internet wireless
în spațiile publice, plajă privată cu șezlonguri și umbrele (contra cost), parcare.
Facilităti camere: Tv prin satelit, baie cu duș, telefon, mini-bar, uscător de păr, seif
(contra cost), aer condiționat (contra cost) și balcon/terasă.
Date check-in
21.05, 28.05, 04.06, 17.09, 24.09

Reduceri: copil 0-5.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;
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STANDARD
Loc in dubla
149 €

11.06

156 €

18.06

198 €

25.06

203 €

02.07, 27.08, 03.09

231 €

9.07

238 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08

280 €

20.08

266 €

10.09

207 €

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 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

TRANSPORT AUTOCAR

GRECIA

de la

60€

TUR/RETUR
Dinspre
Brașov/București

de la

€
60
Riviera Olimpului

Komotini

Keramoti

Thassos

Salonic
Ouranopolis

GRECIA
Kasani

Riviera
Olimpului

Kalabaka

Kallithea

Larissa

75

Loutra Edipsou
Pefki

€
105
Alexandroupoli
Samothraki
Maronia
Fanari

Patra

Olympia
de la

100
Peloponez
€

Kalithea
Sarti

Loutra
Edipsou

Delphi

Olympia

65
Halkidiki
€

Pefki

Glifa

ATENA
Corinth

Micene
Epidaur

Tolo

Tolo

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

HelloHolidaysTransport.ro

Samothraki

de la

Sarti

Pelion

Ioannina €
Parga Evia
Insula

Paralia Katerini
Olympic Beach
Nei Pori

Alexandroupoli

Serres

€
60
Insula Thassos
Limenas
Potos

de la

€
110
Pelion

€
70
Kavala

Halkidiki
Dacă ați arunca o privire pe harta Greciei,
vi s-ar părea probabil că peninsula Halkidiki
seamană cu tridentul zeului Poseidon,
străpungând Marea Egee. Dintre cele trai brațe
ale acesteia Kassandra, Sithonia și Muntele
Athos, doar primele două sunt destinații
turisice, în timp ce pentru faimosul Munte
Athos, bărbații trebuie să formuleze o cerere
cu cel puțin 6 luni înainte, iar accesul femeilor
este strict interzis.
Dacă brațul Kassandra este ideal pentru
iubitorii de petreceri și viața de noapte,
Sithonia reprezintă exact opusul, cu cătunele
sale pescărești, micile porturi, plajele pustii,
relieful neregulat și simfonia incredibilă de
culori.
Capitala regiunii Halkidiki – orașul Polygyros,
este construit în formă de amfiteatru, pe un
platou la poalele Muntelui Holomontas.

Plaje în Halkidiki
Agios Ioannis este una dintre cele mai mari și cele mai
cunoscute plaje din Halkidiki. Situată în Sithonia, aproape
de Nikiti, plaja este apreciată pentru nisipul alb și apele
puțin adânci, fiind o alegere foarte bună pentru familii.
Plaja Vourvourou este una dintre cele mai frumoase plaje
din Halkidiki, cu ape turcoaz, cristaline și nisip fin. Nu are
valuri și coasta este ușor accesibilă, devenind ușor o atracție
pentru familii cu copii mici.
Kavourotripes se află în Sithonia și este cu siguranță una
dintre cele mai exotice plaje din zonă. Mulți o caracterizează
drept Hawaii al Halkidiki, având ape turcoaz și este
stâncoasă.
Plaja Elia și-a luat numele din plantațiile de măslini din
împrejurimi, unele dintre ele ajungând la marginea coastei.
Este frumoasă, destul de mare, cu ape turcoaz și nisip, iar
accesul se face ușor.
Sani face diferența față de celelalte cinci plaje prin
formațiunile sale. Mici plaje de nisip sunt combinate una
în alta, oferind o impresia unor de dune mici. Există un
bar pe plajă, accesul este ușor și apele sunt calme. O plajă
frumoasă care merită vizitată.
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Sugestii
Hello Holidays
Vizită în Ouranopoulis
Locul de graniță cu republica
monahală. Numele satului se
traduce Orașul Paradisului, iar
simbol al orașului este Turnul
lui Prosphorion, devenit în
1344 fortăreață militară pentru
mănăstirea Vatopedi. Astăzi
turnul adăpostește un muzeu cu
informații despre antichitățile
creștine din Halkidiki;

MAREA EGEE

Orașul-stațiune Afitos
Afitos este un sat tradițional din
Kassandra, Halkidiki și oferă o
priveliște spectaculoasă asupra
Golfului Toroneos, fiind construit
pe un deal deasupra coastei. Cele
mai multe case sunt construite
din piatră cu o arhitectură
excelentă. Piețele mici, străzile
pietruite și tavernele tradiționale
creează un ambient frumos
împreună cu peisajul natural.

Kalithea

Porto Koufo și
Parthenonas
La doar jumătate de oră de Sarti
se află Porto Koufo, cel mai
adânc port natural al Greciei.
Savurați o cafea grecească pe
una dintre terase și continuați o
incursiune în apropiere, în satul
tradițional Parthenonas cu ale
sale case frumos restaurate,
drumuri pietruite și o micuță
biserică în stil bizantin.

Sarti

Excursii opționale
Excursile la Meteora
Mănăstirile suspendate de la Meteora sunt
unice în lume și de o frumusețe rară. Programul
excursiei se va desfășura pe o perioadă de 1214 ore, timp în care vom vizita 2 dintre cele 6
mănăstiri și un atelier de pictură a icoanelor
bizantine.
Excursie la Salonic
Salonic este al doilea oraș ca importanţă în Grecia
și, de asemenea, un centru economic și cultural
în Balcani. Turul include: vizită la Kastra (ruinele
vechii cetăți), vizită la biserica Agios Dimitrios,
relicvele Sfântului și un tur panoramic cu
autocarul, Piața Aristotel, promenada de la malul
mării și Turnul Alb (simbolul orașului).
Croazieră în Golful Toroneos
Vă invităm să petreceți o zi perfectă, relaxantă
și distractivă în golful Toroneos. Pauză în satul
Pefkochori va fi ideală pentru a cumpăra câteva
suveniruri, iar prânzul servit de către căpitan, la
bordul vasului, vă va face să nu regretaţi această zi.

Peninsula Athos

Athos oferă o experiență de neuitat într-o tradiție spirituală de
1000 de ani. Asta dacă ești bărbat. În timp ce orașul principal
Ouranoupoli este deschis tuturor, la sudul acestuia se află o graniță
care separă comunitatea monahală a munților Athos de restul lumii.
Intrarea terestră dintre Athosul monahal și păgân este interzisă.
Bărcile din Ouranoupoli care pornesc spre „republica monahală”
sunt atent păzite, cu controale amănunțite pentru vamă, iar
îmbarcarea femeilor este strict interzisă. Doar bărbații pot păși pe
acest tărâm sfânt, îmbrăcați în călugări și cu autorizații primite cu
mult timp înainte. Femeile și grupurile mixte pot admira cele 20
de mănăstiri într-o excursie cu barca. Această peninsulă izolată are
o activitate spirituală neîntreruptă de peste un mileniu, fiind una
dintre zonele sacre ale Greciei.

Excursie la Muntele Athos
Vă invităm într-o excursie de excepție pentru
că în această zi putem îmbina fascinația
impresionantului Munte Athos cu o croazieră
în care buna dispoziție va fi la ea acasă.Muntele
Athos, sau Agios Oros – așa cum îl numesc grecii,
este cea mai muntoasă și cea mai inaccesibilă
regiune dintre cele 3 brațe ale peninsulei.
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Grecia

Halkidiki

Bratul

KASSANDRA
B

rațul Kassandra este primul brațul din partea de vest a peninsulei
Halkidiki și cel mai apropiat de Salonic. Este cel mai frecventat și
în același timp cel mai populat braț din cele trei ale peninsulei. În zonă
întâlnim plaje de nisip, combinate cu frumusețea naturală a Mării Egee.
În mare parte, zona este destinația preferată a tinerilor și a celor aflați în
căutare de distracție și socializare. Bratul Kassandra este destinatia ideala
pentru petrecerea unor nopți de neuitat pe litoralul grecesc.

De ce să vizitezi Kassandra?
»»
»»
»»

Pentru peisajele minunate, plajele întnse și apa limpede
Pentru stațiunile animate și viața de noapte de care te poți bucura
Pentru diversitatea pe care o oferă, stațiuni mici pitorești, sau stațiuni
luxuriante pline de viață

Cele mai cunoscute stațiuni
Afitos – declarat patrimoniu UNESCO și unul dintre cele mai frumoase orășele din Kassandra, construit
în stil grecesc tradițional, cu străduțe mici pietruite, case cochete și numeroase magazine cu suveniruri.
Parcursul până la plaja este anevoios, însă peisajul către plaja merită orice pas făcut.
Hanioti - situată între stațiunile Polychrono și Pefkohori, este o localitate de coastă care oferă facilitățile
unei zone cosmopolite. Aici vei gasi magazine de suveniruri, restaurante și cafenele, care prind viață odata cu
lăsarea serii.
Kalithea - în traducere „priveliște frumoasă”, este renumită pentru facilitățile pe care le oferă, calitatea
serviciilor de masă și de cazare, plaja întinsă cu nisip fin și vegetația luxuriantă.

Cum ne distram în Kassandra
• Zona este recunoscută pentru doritorii de scuba
diving, fiind locul unde regăsim unul dintre cele
mai renumite centre de scuba diving din Grecia –
Triton Scuba Diving Center. Dacă doriți să explorați
peisajul subacvatic, puteți opta pentru snorkeling.
Printre alte activități sportive preferate de turiști
regăsiți parapanta, scufundările, surfing-ul și chiar
pescuitul. De asemenea, doritorii de adrenalină pot
alege un traseu cu motocicleta.

• La ieșire din stațiunea Kalithea, într-o locație
mai ferită și înconjurată de pini, se află o tavernă
superbă, Taverna Dias, care beneficiază de o
priveliște excelentă asupra mării. Mâncarea
este delicioasă, porțiile generoase și prețurile
asemănătoare cu cele din stațiune.N.Moudania
Recomandăm
această tavernă pentru a sărbători un eveniment
• N.Potidea
special din viața dumneavoastră, sau pur
și simplu
pentru a servi o masă gustoasă cu vedere la mare.

Plajele din Kassandra

•

Potidea’s Canal

•

N.Fokea

•

•

Sani

Agora Beach – situată între Kalithea și Kriopigi, a devenit una
dintre cele mai îndragite plaje din zonă, oferind oaspeților săi un
beach bar, restaurant cu preparate locale delicioase și o apă fabuloasă.
Kriopigi – situată la 7 km de Kalithea, plaja din Kriopigi este
deosebită și se bucură de numeroase facilități, amenajată cu umbrele
și șezlonguri, iar de-a lungul plajei se află cafenele, taverne sau
restaurante cu preparate locale proaspete.
Kalithea – este una dintre cele mai cunoscute plaje de pe brațul
Kassandra, situată la baza unui țărm înalt, care face legătura cu
stațiunea. Plaja este întinsă, amenajată cu sezlonguri și umbreluțe, de
asemenea, există și oportunități pentru sporturi nautice.
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•
•

Elani

Siviri

•

•

Kallithea

•

Kryopigi

Kassandria

•
• •

Skala Fourkas

Possidi

Cape Possidi

Athytos

•

Polichrono

•

•

•

Hanioti

KASSANDRA
N.Skioni

•

Loutra

•

Pefkochori

•
•

Glarocavos
Hroussou

Xina

•

Kanistro

Cape Canastreo

Grecia

Halkidiki

HH
EXCLUSIV

Apartments Hotel Oceanis

de la

Kalithea

71 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Aproape de plajă
Camere spațioase
Piscină

Descriere: Hotelul, îngrijit și cu tarife accesibile, pune la dispoziție diverse facilități de
cazare și relaxare pentru clienții săi, fiind astfel o alegere perfectă pentru un concediu
la Marea Egee.
Localizare: Studioul Oceanis este localizat în stațiunea Kalithea, la 200m de plajă și
de zona centrală a stațiunii.
Facilități studio: Oceanis oferă 20 de studiouri și apartamente, recepție, grădină,
terasă, piscină cu șezlonguri, bar la piscină, seif la recepție, parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, televizor, chicinetă
utilată, baie cu duș, uscător de păr, balcon spațios, prosoape.
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, nu beneficiază de pat, achită 75 € transport (loc în cameră dublă însoţit de 2
adulţi), copil 0-17,99 ani achită 75% din tariful de adult la cazare, beneficiază de pat (loc în cameră dublă însoţit de 2
adulţi), pentru loc în triplă reducere 10 €/pers din tariful de loc în cameră dublă (valabil doar pentru 3 adulţi plătitori);
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 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau
oricare alt loc solicitat în mod expres: 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.

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
- 40% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -25% (15.06.2020)

16.05, 26.09

119 €

71 €

83 €

23.05, 19.09

129 €

77 €

90 €

89 €
97 €

30.05

155 €

93 €

109 €

116 €

06.06, 12.09

179 €

107 €

125 €

134 €

13.06

209 €

125 €

146 €

157 €

20.06

235 €

141 €

165 €

176 €
194 €

27.06, 05.09

259 €

155 €

181 €

04.07, 11.07, 29.08

285 €

171 €

200 €

214 €

18.07, 22.08

305 €

183 €

214 €

229 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08

335 €

201 €

235 €

251 €

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.
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Grecia

Halkidiki
HH
EXCLUSIV

Studio Dimitris

de la

Kalithea

59 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

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

Descriere: Dimitris este un studio standard, care oferă camere spațioase și luminoase,
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 aproximativ
200m de plaja amenajata cu sezlonguri şi umbrele (contra-cost, de la 7euro/zi/set),
iar zona comercială cu magazine și taverne se află chiar la ieșirea din unitate.
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. La mijlocul sejurului se schimbă lenjeria,
prosoapele şi se face curăţenie în camere.

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 (in dubla cu 2 adulti), loc în triplă reducere 20 €/pers, reducere 5 €/pers ultima banchetă în
autocar (loc solicitat doar la rezervare).
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
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
-40% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

16.05, 26.09

99 €

59 €

69 €

79 €

23.05, 19.09

120 €

72 €

84 €

96 €

30.05

149 €

89 €

104 €

119 €

06.06

169 €

101 €

118 €

135 €

13.06, 12.09

185 €

111 €

130 €

148 €

20.06

205 €

123 €

144 €

164 €

27.06

219 €

131 €

153 €

175 €

04.07

230 €

138 €

161 €

184 €

11.07, 29.08, 05.09

255 €

153 €

179 €

204 €

18.07, 15.08, 22.08

275 €

165 €

193 €

220 €

25.07, 01.08, 08.08

289 €

173 €

202 €

231 €

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.

Grecia

Halkidiki
Studio Eleni

de la

Kalithea

47 €

7 nopți | individual | self-catering
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

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

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.
Date check-in

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 cazare,
cu pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers, reducere 5 €/pers ultima banchetă în autocar (doar la rezervare).
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.

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
- 45% (*locuri limitate) -35% (30.04.2020) -25% (15.06.2020)

16.05

85 €

47 €

55 €

23.05

99 €

54 €

64 €

64 €
74 €

30.05, 26.09

139 €

76 €

90 €

104 €

06.06, 19.09

155 €

85 €

101 €

116 €

13.06, 12.09

169 €

93 €

110 €

127 €

20.06

185 €

102 €

120 €

139 €

27.06, 05.09

209 €

115 €

136 €

157 €

04.07, 29.08

235 €

129 €

153 €

176 €

11.07, 18.07, 15.08, 22.08

265 €

146 €

172 €

199 €

25.07, 01.08, 08.08

275 €

151 €

179 €

206 €

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.

Studio Kaldera

de la

Kalithea

59 €

7 nopți | individual | self-catering
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Localizat central
Camere mari
Aproape de plaja

Descriere: Studio Kaldera este o variantă de cazare optimă pentru cupluri și familii cu
copii, dar și pentru cei ce-și doresc o vacanță activă în Halkidiki.
Localizare: Studioul este situat în stațiunea Kalithea, la aproximativ 200m de plajă.
Facilități studio: Unitatea de cazare oferă recepție, grădină, parcare. Curățenia în
cameră și schimbarea așternuturilor și a prosoapelor se face la începutul sejurului
precum și la jumătatea acestuia.
Facilități camere: Studiourile sunt foarte spațioase, dotate cu baie cu duș, prosoape,
frigider, chicinetă echipată cu plită, veselă, tacâmuri, televizor, balcon spațios, aer
condiționat, internet wireless.

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
(in dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers., reducere 5 €/pers ultima banchetă în autocar (doar la rezervare).
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.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

23.05, 26.09

99 €

ECONOMY ROOMS FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
- 40% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -25% (15.06.2020)
59 €

69 €

79 €

30.05

129 €

77 €

90 €

103 €
108 €

19.09

135 €

81 €

95 €

06.06

149 €

89 €

104 €

119 €

13.06, 12.09

165 €

99 €

116 €

132 €
148 €

20.06

185 €

111 €

130 €

27.06, 05.09

209 €

125 €

146 €

167 €

04.07, 29.08

235 €

141 €

165 €

188 €

11.07, 18.07

265 €

159 €

186 €

212 €

15.08, 22.08

279 €

167 €

195 €

223 €

25.07, 01.08, 08.08

289 €

173 €

202 €

231 €

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.
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Grecia

Halkidiki
Studio Doris

de la

Kalithea

123 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Atmosferă tradițională
Camere luminoase
Locație centrală

Descriere: Este un studio luminos, având camere bine dotate și reprezintă o alegere
bună de cazare în Kalithea.
Localizare: Studioul House Doris este situat în zona centrală din Kalithea, lângă
cafenele și magazine , aproape de plajă, la doar 200m.
Facilități studio: Unitatea de cazare dispune de 10 studiouri, aer condiționat și o
micuță grădină.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televizor, chicinetă utilată, aer
condiționat, obloane la geamuri, baie cu duș, balcon.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 29.08, 05.09

Reduceri: copil 0-6,99 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

132 €

27.06, 04.07, 11.07, 22.08

175 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08

219 €

15.08

188 €

12.09, 19.09

123 €

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

Studio Thalassa

de la

Kalithea

138 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Grădină
Localizat central
Raport excelent calitate/preț

Descriere: Situat în una dintre cele mai frumoase stațiuni de pe brațul Kassandra, studioul
reprezintă o varianta economica, ideală pentru o frumoasa vacanța în Halkidiki.
Localizare: Studio Thalassa este localizat în stațiunea Kalithea, la doar 200m de plajă,
în apropiere de zona magazinelor și a tavernelor.
Facilități studio: Unitatea de cazare pune la dispoziția turiștilor 10 studiouri spațioase,
recepție, grădină, aer condiționat.
Facilități camere: Studiourile sunt echipate cu televiziune prin satelit, baie cu duș,
balcon, bucătărie cu chicinetă utilata, frigider, plită, veselă, tacâmuri, aer condiționat,
internet wireless, prosoape. Se asigura curățenia o data pe sejur.
Date check-in

Reduceri: copil 0-6,99 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla

06.06, 13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09

138 €

27.06

166 €

04.07, 11.07,18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

177 €

29.08

149 €

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

Grecia

Halkidiki
Hotel Macedonian Sun

de la

Kalithea

210 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Piscină
Teren de joacă
Parcare gratuita

Descriere: Hotelul Macedonian Sun din stațiunea Kalithea oferă condiții optime de
cazare și facilități modern, atât familiilor cu copii cât și tinerilor care sunt în căutare
unui sejur liniștit.
Localizare: Hotelul este situat la 300 m de plajă și la 1 km de stațiunea Kalithea.
Facilităti hotel: Piscină exterioară, piscină pentru copii, restaurant, bar, receptie
deschisă 24 de ore, teren de joacă, parcare.
Facilităti camere: Aer condiționat, Tv prin satelit, telefon, internet wireless, baie cu
dus, uscător de păr, balcon, seif (contra cost), frigider.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

16.05

210 €

23.05, 30.05, 19.09, 26.09

293 €

6.06

306 €

13.06

383 €

20.06, 05.09

393 €

27.06, 04.07, 29.08

456 €

11.07, 22.08

465 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

522 €

11.09

370 €

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

Hotel Athos Palace

de la

Kalithea

278 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Plajă privată
Facilități pentru copii
Discoteca

Descriere: Hotel renumit, situat într-o zona pitoreasca, inconjurat de gradini cu
vegetatie luxurianta, se adreseaza turistilor pretentiosi care doresc sa aiba tot
confortul și un bun raport calitate-pret.
Localizare: Hotelul este situat langa plaja statiunii Kalithea, la 80km de orașul Salonic.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscina exterioară, piscina interioara, restaurant a
la carte, restaurant principal, bar, bar pe plaja, discoteca, gradina, sala de conferinte,
baschet, tenis de camp, plajă privată, piscina pentru copii și loc de joaca
Facilități camere: Camerele au grup sanitar cu cada sau dus, uscator de par, telefon,
minibar, televiziune satelit, aer conditionat, seif, balcon sau terasa.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

16.05

278 €

23.05, 30.05, 19.09, 26.09

383 €

6.06

401 €

13.06

505 €

20.06, 05.09

517 €

27.06, 04.07, 29.08

587 €

11.07, 22.08

600 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

676 €

11.09

488 €

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

Halkidiki
Hotel Palladium

de la

Kriopigi

255 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Zonă liniștită
Piscina exterioara
Terenuri de sport

Descriere: Un hotel cochet ce oferă acces la frumusetile naturii, asigurand liniste
celor în cautare de calm și relaxare.
Localizare: Hotelul Palladium este situat intre statiunile Kriopigi și Kallithea, la 600m
de plaja și la 3km de stațiunea Kallithea.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscina exterioară, piscina pentru copii, jacuzzi,
bar, restaurant, internet wireless gratuit, seif la recepție (contra cost), loc de joaca,
teren de baschet, teren de tenis, parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, uscator de par, frigider,
seif, televiziune satelit, telefon, grup sanitar și balcon.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
16.05, 23.05, 19.09, 26.09

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

255 €

30.05

261 €

6.06

277 €

13.06

302 €

20.06, 27.06, 29.08, 05.09

335 €

4.07

343 €

11.07, 18.07, 25.07 ,01.08, 08.08, 15.08

394 €

22.08

377 €

12.09

278 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 70 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Kassandra Bay Kriopigi

de la

Kriopigi

116 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Piscina
Parcare
Acces facil în centrul stațiunii

Descriere: Kassandra Bay Kriopigi este un mic hotel înconjurat de o pădure de pini.
Este alegerea perfectă pentru o vacanță economică relaxantă.
Localizare: Hotelul este situat la 500 m de centrul statiunii Kriopigi si la aproximativ
600 m de plaja. Statiunea Kallithea se afla la 5 km, iar satul Afitos se afla la 8 km.
Facilităti hotel: receptie, restaurant, taverna, bar principal, bar la piscina, piscina
exterioara, acces internet wi-fi in zona receptiei si la piscina (gratuit), parcare.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de aer conditionat, TV, mini-frigider,
seif, uscator de par, grup sanitar propriu cu dus si balcon. Camerele au vedere spre
gradina, piscina sau mare.
Date check-in

Reduceri: copil 0-2,99 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-15% (29.02.2020)

16.05, 23.05, 30.05

135 €

116 €

06.06, 13.06

150 €

128 €

20.06

181 €

155 €

27.06

186 €

159 €

4.07

203 €

174 €

11.07, 29.08

215 €

184 €

19.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

237 €

203 €

22.08

225 €

192 €

5.09

205 €

175 €

12.09

179 €

153 €

19.09

141 €

121 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 70 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Halkidiki

Kassandra Palace Hotel & Spa
Kriopigi

de la

296 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Centru Spa
Mini Club
Piscină

Descriere: Kassandra Palace Hotel & Spa se întinde pe o suprafață de 70.000 mp și
își încântă oaspeții cu împrejurimile sale măiestuoase, o panoramă uimitoare asupra
Mării Egee, precum și facilitățile de înaltă calitate și serviciile excepționale oferite.
Localizare: Hotelul este situat pe brațul Kassandra, la o distanță de aproximativ 80
km de aeroportul din Salonic, la 1,5 km față de centrul stațiunii Kriopigi și la 7 km de
statiunea Kalithea.
Facilităti hotel: Restaurant, internet wireless inclus, baruri tavernă, piscină pentru
adulți și copii, salon tv, minimarket, loc de joacă pentru copii, mini-club, centru Spa,
coafor, discotecă, sporturi nautice.
Facilităti camere: Baie cu duș, aer condiționat, telefon, Tv prin satelit, frigider, uscător
de păr, internet wireless.

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

Date check-in

STANDARD
Loc in dublta

16.05

296 €

23.05, 30.05, 06.06, 26.09

376 €

13.06, 19.09

391 €

20.06, 27.06, 12.09

483 €

04.07, 05.09

496 €

11.07, 18.07, 29.08

570 €

25.07, 22.08

581 €

01.08, 08.08, 15.08

642 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 70 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Halkidiki
Hotel Polychrono Beach

de la

Polychrono

208 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Pe plajă
Balcoane mari
Personal prietenos

Descriere: Hotelul Polychrono Beach, bucurându-se de o poziție de invidiat, se
număra printre preferințele turiștilor care vin pe brațul Kassandra.
Localizare: Hotelul este localizat în Polychrono, în golful Toroneos, în apropiere de
zonă comercială și la 10m de plajă. Stațiunea Kriopigi este la aproximativ 5km, iar
Hanioti, la 4km.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lobby, zonă pentru mic dejun, aer
condiționat, terasă, seif la recepție, internet wireless, cafebar, parcare publică.
Facilități camere: Cele 23 de camere modern și frumos mobilate, sunt toate dotate
cu aer condiționat, televiziune prin satelit, răcitor, baie cu duș.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-6,99 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 12.09, 19.09, 26.09

208 €

13.06

256 €

20.06, 27.06

275 €

4.07

289 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08

373 €

5.09

326 €

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.

Hotel Sun

de la

Polychrono

196 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Localizare centrală
Cazare foarte bună
Mic dejun tradițional

Descriere: Hotelul Sun, o afacere de familie, dispune de un cadru optim pentru
cupluri și famiile cu copii ce vin în vacanță în această zonă.
Localizare: Hotelul este situat central în Polychrono, la 60m de plajă și la 150m de
zona unde se pot găsi magazine, taverne și cafenele.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, zonă pentru mic dejun, terasă, seif la
recepție, internet wireless, cafebar, curte interioară cu piscină amenajată, grădină.
Facilități camere: Cele 42 de camere modern decorate în culori naturale, sunt toate
dotate cu aer condiționat, televizor LCD cu programe satelit, mini-frigider, internet
wireless, telefon, baie, uscător de păr, balcon.
Date check-in

Reduceri: copil 0-6,99 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-6% (30.04.2020)

23.05, 30.05, 06.06, 19.09

208 €

196 €

13.06

239 €

225 €

20.06, 05.09

251 €

236 €

27.06

276 €

259 €

04.07, 22.08

294 €

276 €

11.07

306 €

287 €

18.07, 25.07, 01.08, 15.08

334 €

313 €

8.08

337 €

316 €

29.08

270 €

253 €

12.09

233 €

219 €

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.

Grecia

Halkidiki
Hotel Core Resorts

de la

Polychrono

170 €

7 nopți | individual | mic dejun
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Aproape de plaja
Wi-fi gratuit
Parcare gratuita

Descriere: Amplasat în centrul statiunii, complexul este inconjurat de pini, fiind situat
la câţiva paşi de magazine, bănci, taverne şi baruri.
Localizare: Hotelul este situat la 180 m de plaja, in zona centrala a statiunii
Polichrono, 20 km de Pefkochori, iar Aeroportul se află la o oră de mers cu maşina.
Facilităti hotel: receptie, piscină, restaurant à la carte, bar la piscină, WiFi gratuit,
locuri de parcare gratuite.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de aer condiționat, mini-frigider, telefon,
baie proprie cu duș sau cada, uscător de păr, seif , TV prin satelit, internet Wi-Fi
gratuit, balcon / terasă.
Date check-in

Reduceri: copil 0-4,99 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (29.02.2020)
170 €

23.05, 30.05, 12.09

189 €

6.06

193 €

173 €

13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 29.08

216 €

194 €

18.07, 22.08

225 €

202 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08

275 €

247 €

5.09

200 €

180 €

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.

Hotel Hanioti Grand

de la

Hanioti

285 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Servicii de calitate
Bucătărie mediteraneană

Descriere: Hotelul Grand Hanioti a fost creat pentru a atrage turiștii ce sunt în
căutare de liniște, momente de răsfăț și relaxare, la un buget mediu.
Localizare: Hotelul este este situat în stațiunea Hanioti, la 10m de plajă. Stațiunile
Pefkohori și Polychrono se află la 5km.
Facilități hotel: Recepție, lift, loc de joacă, piscină cu șezlonguri și umbrele,
restaurante, baruri, sală fitness, internet wireless în zona recepției (contra cost), seif
la recepție, plajă cu șezlonguri și umbrele (contra cost), parcare.
Facilități camere: Aer condiționat, televizor LCD, răcitor, seif, internet wireless,
telefon, baie cu cadă/dus, uscător de păr, balcon mobilat.

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

16.05, 23.05

285 €

30.05, 26.09

372 €

06.06, 19.09

407 €

13.06, 12.09

473 €

20.06, 29.08, 05.09

522 €

27.06

613 €

4.07

733 €

11.07

752 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

799 €

22.08

680 €

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.
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Grecia

Halkidiki
Hotel Pegasus

de la

Hanioti

177 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Aer condiționat
Piscină
Aproape de plaja

Descriere: Hotel Pegasus ofera o combinatie ideala de confort și relaxare, adecvat
pentru familiile cu copii, cu o serie de facilități concepute pentru un sejur de neuitat.
Localizare: Hotel se află la numai 150 m de plaja din Hanioti, centrul statiunii se află
la câteva minute de mers pe jos. La mai puțin de 10 minute de mers cu maşina turiștii
pot vizita satele Polychrono şi Pefkochori.
Facilităti hotel: Recepție, terasă, bar, piscină, șezlonguri, acces internet, parcare
publică în apropriere, seif la receptie.
Facilităti camere: Aer conditionat, Tv prin satelit, mini-bar, internet wireless inclus,
uscător de păr, baie cu duș/cadă, balcon.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

6.06

177 €

13.06

205 €

20.06, 12.09, 19.09

216 €

27.06

231 €

4.07

251 €

11.07

274 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08 15.08, 22.08

283 €

29.08

265 €

5.09

241 €

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.

Hotel Naias

de la

Hanioti

179 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Aproape de zona comercială
Camere spațioase

Descriere: Hotelul Naias oferă servicii de calitate și facilități moderne, fiind locul ideal
de petrecere a vacanței atât pentru tineri cât și pentru familiile cu copii.
Localizare: Construit chiar lângă plajă, hotelul Naias este situat la doar 200m de
centrul stațiunii Hanioti.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscină exterioară, jacuzzi, recepție, restaurant,
bar la piscină, loc de joacă, aer condiționat, internet și seif contra cost, parcare.
Facilități camere: Camerele au bucătărie complet utilată, pat dublu, canapea, grup
sanitar cu duș, uscător de păr, televizor, seif, încălzire centralizată, aer condiționat și
balcon sau terasă.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla

16.05, 23.05

179 €

30.05

260 €

06.06, 13.06, 20.06, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09

293 €

27.06

342 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

407 €

22.08

391 €

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.

Grecia

Halkidiki
Hotel Sousouras

de la

Hanioti

182 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Situat central
Aproape de plaja
Facilități pentru copii

Descriere: Hotelul este construit într-un stil mediteranean atractiv. Situat la cativa
pasi de piata centrala a popularei statiuni Hanioti, recunoscuta pentru infrastructura
sa turistica dezvoltata. Hotelul isi primeste oaspetii cu o atmosfera calda, prietenoasa
și facilități moderne. Potrivit pentru o vacanță de familie confortabila.
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Hanioti, la 50m de plaja cu nisip.
Facilități hotel: Hotelul dispune de aer conditionat, piscina, restaurant a-la-carte, bar
la piscina, piscina pentru copii, loc de joaca pentru copii.
Facilități camere: Camerele au aer conditionat, televiziune prin satelit, frigider,
telefon, internet wireless, dus, uscator de par, balcon sau terasa.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-20% (31.03.2020)

16.05, 23.05, 26.09

228 €

182 €

30.05

286 €

229 €

06.06, 12.09

309 €

247 €

13.06

368 €

294 €

20.06, 05.09

391 €

312 €

27.06, 29.08

419 €

335 €
365 €

04.07, 22.08

456 €

11.07

466 €

373 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08

480 €

384 €

15.08

470 €

376 €

19.09

298 €

238 €

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.

Hotel Calypso

de la

Hanioti

122 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Piscină
Wi-fi inclus
Facilități pentru persoanele cu dezabilități

Descriere: Hotel Calypso este amplasat într-o locație interesantă, cochetă, intimă în
care oaspeții hotelului își vor petrece un sejur aparte.
Localizare: Hotelul Calypso este situat în stațiunea Hanioti, la o distanță de 150 m de
plajă și la 80 de km față de aeroportul din Salonic.
Facilităti hotel: Piscină cu șezlonguri și umbrele, restaurant principal, restaurant a la
carte, baruri, recepție deschisă 24h, lobby, mini bibliotecă, doctor (la cerere), baby
cot (la cerere), facilități pentru persoane cu dizabilitati, internet wireless.
Facilităti camere: Uscător de păr, telefon, Tv prin satelit, frigider, aer condiționat, seif,
balcon/terasă, internet wireless.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (30.04.2020)

16.05, 23.05, 26.09

135 €

122 €

30.05

176 €

158 €

06.06, 13.06, 20.06, 05.09, 12.09

193 €

173 €

27.06, 29.08

215 €

194 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07

245 €

221 €

01.08, 08.08, 15.08

282 €

253 €

22.08

256 €

230 €

19.09

144 €

129 €

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.
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Grecia

Halkidiki

Hotel Flegra Palace

de la

Pefkohori

173 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Camere spațioase
Priveliște frumoasă
Mic dejun bogat

Descriere: Amplasat în mijlocul unei frumoase grădini ce îmbie la relaxare, hotelul se
remarcă prin servicii ireprosabile și ospitalitate.
Localizare: Hotel Flegra Palace este situat în stațiunea Pefkohori, la 500m de centru
și la doar 200m de plajă din stațiune. Stațiunea Kalithea se află la 17km.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lobby, lift, restaurant, terasă, grădină,
2 piscine cu secțiune pentru copii și jacuzzi, bar la piscină, internet wireless, loc de
joacă, parcare.
Facilități camere: Camerele sunt spațioase și dispun de televizor LCD, telefon, seif
contra cost, aer condiționat, frigider, baie, uscător de păr, balcon cu mobilier.

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-15% (29.02.2020)

16.05, 23.05

204 €

173 €

30.05, 26.09

257 €

218 €
236 €

06.06, 13.06, 19.09

278 €

20.06

348 €

295 €

27.06, 04.07, 29.08, 05.09

360 €

306 €

11.07

376 €

319 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

474 €

403 €

22.08

458 €

389 €

12.09

325 €

276 €

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.

Grecia

Halkidiki
Hotel Alia Palace

de la

Pefkohori

261 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Aproape de centrul statiunii
Facilități multiple
Transfer gratuit pana la plaja

Descriere: Alia Palace se număra printre cele mai elegante hoteluri din peninsulă
Halikidiki. Modern și cu facilități multiple este o alegere perfectă de vacanță.
Localizare: Hotelul este situat într-o zonă liniștită a stațiunii Pefkohori, Kassandra, la
aproximativ 500m de centrul commercial și la 700m de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, piscină, jacuzzi, restaurant principal,
restaurant a la carte, baruri, animație, seif, internet wireless, grădină, biliard, teren de
tenis, volei pe plajă, parcare, centru spa. Pentru plajă exista transfer.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, televizor, internet
wireless, frigider, telefon, seif, baie, uscător de păr, balcon. Unele camere au jacuzzi.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-20% (29.02.2020)

16.05, 23.05

329 €

261 €

30.05, 26.09

435 €

345 €

06.06, 13.06, 20.06, 12.09, 19.09

478 €

379 €

27.06

505 €

401 €

04.07, 11.07, 29.08

543 €

431 €

18.07

580 €

461 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08

609 €

483 €

22.08

571 €

453 €

05.09.

534 €

424 €

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.

Hotel Atrium

de la

Pefkohori

273 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Mini Club
Piscină
Tavernă

Descriere: Atrium este amplasat printre plantațiile de măslini, cu o vedere superba spre mare.
Localizare: Hotelul Atrium este localizat la 700 m de plajă, la 92 km de Aeroportul
Internațional Thessaloniki și la 300 m de centrul stațiunii Pefkohori.
Facilităti hotel: Restaurant, tavernă, internet wireless la recepție (contra cost),
baruri, cafenea, piscină, piscină pentru copii, mini market, baby sitter, 2 terenuri de
tenis, ping-pong, biliard, discotecă, loc de joacă pentru copii, mini-club, program de
animație, aerobic, sală de jocuri.
Facilităti camere: Baie cu duș, aer conditionat, Tv prin satelit, telefon, frigider, uscător
de păr, balcon/terasa.
Date check-in
16.05, 23.05, 19.09

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla
285 €

30.05

292 €

6.06

309 €

13.06

334 €

20.06, 27.06, 29.08, 05.09

367 €

4.07

379 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

456 €

22.08

430 €

12.09

308 €

26.09

273 €

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.
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Grecia

Halkidiki
Hotel Flegra Beach Boutique

de la

Pefkohori

272 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Hotel modern
Sezlonguri si umbrele gratuite la plaja

Descriere: Flegra Beach Boutique este un complex nou și elegant, cu 29 de camere
și apartamente, așezat chiar lângă plajă. Pesonalul este amabil și mereu la dispoziția
clienților. În apropiere, se găsesc magazine, cafenele și taverne.
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Pefkohori, pe bratul Kassandra, lângă plajă
și la 300m de centrul stațiunii. Stațiunea Kalithea este la 17km.
Facilități hotel: Complexul pune la dispoziție recepție, lift, restaurant a la carte,
terasă, tavernă, grădină, internet wireless, sezlonguri și umbrele la plajă, parcare.
Facilități camere: Camerele oferă televizor cu ecran plat, telefon, seif , aer
condiționat, chicinetă, baie cu duș, uscător de păr și balcon cu mobilier de exterior.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)

16.05

302 €

272 €

26.05

329 €

296 €

30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 19.09

490 €

441 €

27.06

584 €

526 €

04.07, 29.08, 05.09

710 €

639 €

11.07

735 €

661 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

882 €

793 €

12.09

616 €

554 €

26.09

436 €

392 €

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.

Hotel Port Marina

de la

Pefkohori

165 €

7 nopți | individual | Demipensiune
»»
»»
»»

Facilitati pentru copii
Piscină
Wi-fi gratuit

Descriere: Hotel Port Marina se intinde pe o suprafata de 13.000 mp si are 90 de
camere confortabile, cu vedere la mare și grădină, o piscină mare, baruri, restaurant și
facilități pentru copii.
Localizare: Hotelul Port Marina este situat la 350 m de plajă, într-o zonă liniştită,
între Pefkohori şi Paliouri.
Facilităti hotel: Restaurant, recepție, bar, piscină, internet wireless gratuit, bar,
piscină, sală de fitness, parcare, grădină.
Facilităti camere: Baie cu (duș/cadă), aer condiționat, Tv prin satelit, telefon, minibar, balcon.
Date check-in
16.05
23.05, 30.05, 06.06
13.06
20.06, 27.06
4.07, 29.05
11.07, 22.08
18.07
25.07, 01.08, 08.08
15.08
05.09, 12.09
19.09
26.09

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

172 - VARA 2020

STANDARD
Loc in dubla
173 €
187 €
200 €
280 €
294 €
363 €
367 €
395 €
372 €
266 €
194 €
165 €

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.

Grecia

Halkidiki

BrațulSITHONIA
B

rațul Sithonia este un mic paradis, în care, orice se poate regasi pe
plajele naturale, în mici golfulete salbatice în care se aud doar valurile
mării. Este o zona muntoasa , cu locuri inca neatinse de aglomeratia
turistica, combinând uimitorul albastru al apei cu verdele profund al
vegetației bogate.
La fel ca și bratul Kassandra, Sithonia oferă o gamă variată de facilități
turistice, numeroase plaje paradisiace cu nisip auriu și golfulețe ascunse
printre stânci. Acestea sunt câteva dintre minunile ce te vor farmeca. Pe
drumul principal, serpuit de-a lungul malurilor de vest, în golful Toroneos,
descoperim apele turcoaz ale mării, scaldate în soarele arzator al Greciei.
Nikiti

De ce să vizitezi Sithonia?
»»
»»
»»

 entru culoarea turcoaz a mării și flora verde ce fac din Sithonia una
P
dintre cele mai renumite zone turistice
Pentru plajele nesfârșite cu nisip fin, de prundiș sau piatră, cu ape
limpezi
Pentru golfurile pitorești, satele tradiționale pescărești și cele 46 de
plaje ce au fost catalogate cu Blue Flag

Ormos Panagias

Karydi
Vourvourou

Lagomandra
Parthenonas

Sarti

SITHONIA

Cele mai cunoscute stațiuni
Neos Marmaras – Cel mai mare centru de atracție turistică, cu o
intensă viață de noapte, situată pe trei coline pe coasta vestică a brațului
Sithonia. Pe perioada verii orașul adună chiar și 20000 de locuitori.

Porto Carras

Sykia
Kriaritsi
Tristinika

Toroni

Nikiti – Este situată pe brațul Sithonia și are una din cele mai lungi
plaje din Grecia – 32 km. Aici, în fiecare an la sfârșitul lunii iulie are loc
maratonul internațional de înot. Acesta începe pe brațul Kassandra și se
termină în Nikiti.
Toroni – Este un centru turistic în sudul brațului Sithonia, cu una din
cele mai lungi plaje de pe acest braț, respectiv 2.5 km de plajă cu nisip
auriu catalogată cu Blue Flag.
Sarti – Un fost sat de pescari, s-a transformat ca printr-o vrajă într-o
frumoasă și căutată stațiune turistică, care oferă liniște, intimitate,
relaxare, o mare transparentă în nuanțe de safir și smarald, o plajă întinsă
cu un nisip foarte fin și o priveliște impresionantă către Muntele Athos.

Kalamitsi
Porto Koufo

Sykia – Taverna „5 Steps on the sand”
„Cinci pași în nisip” este propunerea noastră pentru a petrece o zi încântătoare și a vă
bucura sufletele cu priveliștea de vis oferită de Muntele Athos dar și papilele gustative
cu specialități din pește și vinuri aromate. Taverna se află pe plaja Pigadaki, situată la
numai 7 km de Sarti.

Plajele din Sithonia
Vourvourou – situat pe coasta estică a Sithoniei, cu un mic
arhipelag de 9 mici insule, adăpostește una dintre cele mai frumoase
plaje de pe întreg brațul, plaja Karidi.
Plaja Portokali – la 7 km de Sarti se regăsește Portokali Beach,
un frumos golf cu ape cristaline, cu nuanțe de albastru transparent și
tonuri de turcoaz, cu nisip alb și stânci cu forme spectaculoase.
Rodia Beach – situată pe partea estică a Sithoniei, la 10 km sud
de Vourvourou, se regăsește o plajă retrasă cu apa ca smaraldul și
accesibila din strada principală. Plaja are două secțiuni, una stâncoasă,
iar cealaltă cu nisip fin și intrare plăcută în mare.
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Grecia

Halkidiki
HH
EXCLUSIV

Studio Klio

de la

Sarti

63 €

7 nopţi | individual | self-catering
»»
»»
»»

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

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.

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 de cazare, cu pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în
autocar (loc solicitat doar la rezervare). .
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.
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
- 45% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

16.05

115 €

63 €

81 €

92 €

23.05

130 €

72 €

91 €

104 €
120 €

30.05, 26.09

150 €

83 €

105 €

06.06

179 €

98 €

125 €

143 €

13.06

205 €

113 €

144 €

164 €

20.06, 12.09

225 €

124 €

158 €

180 €

27.06

239 €

131 €

167 €

191 €

04.07

265 €

146 €

186 €

212 €

11.07, 05.09

289 €

159 €

202 €

231 €

18.07, 29.08

309 €

170 €

216 €

247 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08,
22.08,

339 €

186 €

237 €

271 €

19.09

165 €

91 €

116 €

132 €

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.

Grecia

Halkidiki

HH
EXCLUSIV

Studio Filipos

de la

Sarti

45 €

7 nopţi | individual | self-catering
»»
»»
»»

Aer condiționat inclus
Servicii bune calitate-preţ
Prosoape incluse

Sarti este o stațiune cochetă, renumită pentru frumusețea peisajelor. Plaja este
străjuită de stânci și păduri de pini ce alunecă grațios până în apele Mării Egee. A fost
premiată ani la rândul cu distinctia Steagul Albastru pentru calitatea apei și nisipului.
Veți putea petrece liniștiți zile întregi pe plajă fără a avea nevoie de umbrele pentru că
pinii vă vor asigura oaza de umbră și relaxare. Plaja este împarțită în mai multe zone,
unele dintre ele fiind dotate cu umbrele și șezlonguri, iar altele fiind petice de nisip alb
retrase din calea agitației turiștilor. De-a lungul plajei veți descoperi câteva golfulețe,
ideale pentru clipe liniștite petrecute alături de cei dragi.
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 se schimba doar la check-in, iar curățenia se asigură doar la
începutul sejurului.

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 adulți); loc în tripla: reducere 20 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în
autocar (loc solicitat doar la rezervare).
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.

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
- 50% (*locuri limitate) -40% (30.04.2020) -30% (15.06.2020)

16.05

89 €

45 €

53 €

62 €

23.05, 26.09

129 €

65 €

77 €

90 €

30.05, 19.09

139 €

70 €

83 €

97 €

06.06

175 €

88 €

105 €

123 €

13.06, 12.09

205 €

103 €

123 €

144 €

20.06

219 €

110 €

131 €

153 €

27.06, 04.07, 05.09

269 €

135 €

161 €

188 €

11.07, 29.08

280 €

140 €

168 €

196 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08,
15.08, 22.08

329 €

165 €

197 €

230 €

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.
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Grecia

Halkidiki
HH
EXCLUSIV

Studio Voula

de la

Sarti

49 €

7 nopţi | individual | self-catering
»»
»»
»»

Camere spaţioase
Raport bun calitate-preț
Atmosferă tradiţională

Descriere: Studio Voula este un studio economic situat într-o stațiune cochetă,
intr-o zona linistita, fiind 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 studiouri 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.
Date check-in

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 (in dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers., reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în
autocar (loc solicitat doar la rezervare).
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.
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STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
- 45% (*locuri limitate) -35% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

16.05

89 €

49 €

58 €

71 €

23.05, 26.09

125 €

69 €

81 €

94 €

30.05, 19.09

139 €

76 €

90 €

104 €

06.06

179 €

98 €

116 €

134 €

13.06, 20.06, 12.09

199 €

109 €

129 €

149 €

27.06, 05.09

250 €

138 €

163 €

188 €

04.07

269 €

148 €

175 €

202 €

11.07, 18.07, 29.08

280 €

154 €

182 €

210 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08,
22.08

299 €

164 €

194 €

224 €

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.

Grecia

Halkidiki
Hotel Thalassa Boutique

de la

Sarti

385 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Piscină
Aproape de plajă
Parcare privata

Descriere: Thalassa Boutique este un hotel nou, oferind camere moderne, de unde
se poate admira frumusetea Muntelui Athos. Hotelul oferă o atmosfera plăcută şi
confortabilă pentru toţi vizitatorii.
Localizare: Hotelul este situat pe bratul Sithonia, la o distanță de doar 100 m de plajă.
Facilităti hotel: Recepţie, piscină, internet wireless, bar pe plajă, șezlonguri și
umbrele, grădină, parcare privată, lift, camera de bagaje.
Facilităti camere: Aer condiționat, baie cu duș, mini-bar, internet wireless inclus, Tv
prin satelit, seif.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 05.09, 12.09,19.09

385 €

27.06, 29.08

450 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

538 €

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

Hotel Sarti Plaza

de la

Sarti

199 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Aer condiționat inclus
Aproape de mare
Raport excelent calitate/preţ

Descriere: Deschis în iunie 2007, hotelul oferă turiştilor tot ce au nevoie pentru a-şi
putea petrece zilele de vacaţă în cele mai bune condiţii.
Localizare: Hotel Sarti Plaza este localizat în staţiunea Sarti, la doar 150m de plajă, în
apropiere de zona comercială.
Facilități hotel: Recepţie, salon pentru mic dejun, internet wireless, cafébar, grădină,
terasă, cameră pentru bagaje, piscină cu secţiune pentru copii, room service, seif,
parcare. Hotelul oferă facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televiziune prin satelit, frigider, seif, băi cu
duş, uscător de păr, aer condiţionat, telefon. Apartamentele dispun de chicinete.
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

16.05

199 €

23.05, 30.05, 26.09

208 €

6.06

225 €

13.06, 20.06, 05.09, 12.09

247 €

27.06, 29.08

273 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.09, 08.08, 15.08, 22.08

306 €

19.09

219 €

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

VARA 2020 - 177

Grecia

Halkidiki

Hotel Stefani

de la

Sarti

173 €

7 nopți | individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Piscină
Wi-fi inclus
Aproape de plaja cu nisip

Descriere: Hotel Stefani este o afacere de familie, cu 28 de camere (duble, triple și
de familie, cu vedere la mare).
Localizare: Hotelul este situat în statiunea Sarti din Sithonia, la numai 100 m de plaja
cu nisip.
Facilităti hotel: Restaurant, recepție, tavernă, piscină, parcare, minimarket, camera
de bagaje.
Facilităti camere: Aer condiționat, internet Wi-fi inclus, baie cu duș, Tv prin satelit,
telefon, frigider,
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla

16.05, 23.05, 30.05, 12.09, 19.09, 26.09

173 €

6.06

186 €

13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 05.09

220 €

14.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

298 €

29.08

254 €

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

Grecia

Halkidiki
Hotel Philoxenia Bungalows

de la

Psakoudia

190 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Renovat 2018
Facilități moderne
Raport excelent calitate-preț

Descriere: Înconjurat de pini și măslini și aproape de plajă, hotelul oferă facilităti
moderne, camere confortabile și un restaurant cu gastronomie tradițional grecească.
Localizare: Hotelul este localizat în stațiunea Psakoudia, pe brațul Sithonia, la doar
150m de plajă. Stațiunea Metamorfosi se află la de 38km.
Facilități hotel: Recepție, lobby, piscină cu secțiune pentru copii, restaurant, tavernă,
grădină, internet wireless la piscină (în rest, este contra cost), seif la recepție, bar la
piscine, cafébar, loc de joacă pentru copii, parcare, room service, bar pe plajă Kalives.
Facilități camere: Camerele moderne, dotate cu Smart Flat TV, închidere
electronică, seif, baie cu duș, telefon, frigider, uscător de păr, aer condiționat, telefon.
STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-20% (29.02.2020)

16.05

307 €

246 €

23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 12.09

319 €

255 €

27.06

375 €

300 €

04.07, 11.07, 29.08

384 €

307 €

18.07

475 €

380 €
392 €

Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

25.07, 01.08, 08.08, 15.08

490 €

22.08

399 €

319 €

5.09

328 €

262 €

19.09

249 €

199 €

26.09

237 €

190 €

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

Cronwell Resort Sermilia

368 €

de la

Psakoudia

7 nopți | individual | Ultra All Inclusive
»»
»»
»»

Centru Spa
Mini Club
Plajă privata, premiată cu Blue Flag

Descriere: Ospitalitatea tipic grecească, designul elegant și bucătăria delicioasă, fac
din Cronwell Resort Sermilia destinația perfectă de vacanță.
Localizare: Situat la marginea golfului Toroneus. Plaja de nisip din Psakoudia se întinde
pe 4 km, se remarcă pentru puritatea apei și este premiată cu “Blue Flag”.
Facilităti hotel: Restaurant, recepție, baruri, sală de fitness, masaj, centru Spa,
mini-club, internet wireless inclus, plajă privată, piscină. umbrele și șezlonguri la plaja,
parcare, camera de bagaje, sală de conferințe.
Facilităti camere: Aer condiționat, Tv cu ecran plat, balcon, mini-bar, seif, internet
wireless inclus, baie (duş/cadă), articole de toaletă gratuite, uscător de păr, papuci.
Date check-in
16.05
23.05
30.05, 06.06
13.06
20.06, 19.09
27.06
04.07, 11.07, 18.07
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08
29.08
5.09
12.09
26.09

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
(29.02.2020)

559 €
703 €
726 €
743 €
845 €
862 €
963 €
1.020 €
932 €
918 €
855 €
600 €

391 €
492 €
508 €
536 €
718 €
732 €
819 €
867 €
672 €
642 €
599 €
368 €

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

VARA 2020 - 179

Grecia

Halkidiki

Hotel Simeon

de la

Metamorfosi

237 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Renovat in 2018
Situat aproape de plaja
Aer conditionat inclus

Descriere: Renovat în 2018, modernizat și cu un nou restaurant, aproape de mare,
hotelul este alegerea potrivită pentru vacante într-o ambianță veselă și primitoare.
Localizare: Situat în Metamorfosi, la 70m de plajă. Stațiunea Nikiti se află la 7km.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lobby, 2 piscine exterioare cu secțiune
pentru copii, baruri la piscine și șezlonguri și umbrele de soare gratuite, snackbar,
restaurant, terasă, grădină cu palmieri, internet wireless, animație, șezlonguri și
umbrele la plajă(contra cost), terenuri de fotbal și de baschet, parcare.
Facilități camere: Camerele dispun de telefon, aer condiționat, răcitor, televizor LCD
satelit, internet wireless, room service, baie cu duș, balcoane mari, seif.
Date check-in
16.05
23.05
30.05, 06.06
13.06, 20.06, 12.09
27.06
04.07, 29.08
11.07
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08
22.08
5.09
19.09
26.09

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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STANDARD
Loc in dubla
237 €
272 €
301 €
364 €
383 €
391 €
427 €
454 €
418 €
387 €
319 €
282 €

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

Grecia

Halkidiki
Hotel Village Mare

de la

Metamorfosi

305 €

7 nopți | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Mini Club
Piscină
Acceptă animale de companie

Descriere: Cu o frumoasă amplasare la marginea golfului Toroneus, Village Mare
Resort oferă luxul, confortul si ospitalitatea de care are nevoie orice turist în vacanță.
Localizare: Hotelul este situat pe brațul Sithonia, în Halkidiki, la doar 50 m de plajă, și
aproximativ 1,5 km față de stațiunea Metamorphosi.
Facilităti hotel: Restaurant, internet wireless, tavernă, baruri, piscină cu secțiune
pentru copii, mini-club, loc de joacă pentru copii, magazine, volei pe plajă, fotbal pe
plajă, sală fitness, billiard, sporturi nautice, parcare, acceptă animale de companie.
Facilităti camere: Aer condiționat, Tv prin satelit, balcon, mini-bar, seif, internet
wireless inclus, baie cu duş, articole de toaletă gratuite, uscător de păr.
STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-15% (31.03.2020)

23.05

339 €

305 €

30.05, 26.09

388 €

349 €

6.06

408 €

367 €

13.06

468 €

421 €

20.06, 12.09

547 €

492 €

27.06

559 €

503 €

04.07, 11.07, 18.07, 29.08

628 €

565 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08

669 €

602 €

Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

22.08

646 €

581 €

5.09

582 €

523 €

19.09

527 €

474 €

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

Lagomandra Hotel & Spa

de la

Lagomandra

306 €

7 nopţi | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Camere renovate
Facilități pentru copii
Piscină

Descriere: Lagomandra Hotel & Spa , oferă o priveliște panoramica asupra Mării
Egee și a celor doua brate ale Peninsulei Halkidiki - Sithonia și Kassandra.
Localizare: Hotelul Lagomandra se află la 300m de plaja și la 6km de stațiunea Neos
Marmaras.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurante, baruri, piscina, minimarket, loc de
joaca pentru copii și parcare.
Facilități camere: : Camerele au fost renovate și sunt dotate cu aer conditionat,
televiziune prin satelit, frigider, seif, baie cu uscator de par, balcon sau terasa.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

16.05

306 €

23.05, 30.05

386 €

06.06,19.09

435 €

13.06, 12.09

556 €

20.06

579 €

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

717 €

5.09

625 €

26.09

354 €

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

VARA 2020 - 181

Grecia

Halkidiki
Hotel Lily Ann Village

de la

Nikiti

170 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Vedere frumoasă
Grădină întreținută
Camere spațioase

Descriere: Hotelul pune la dispoziție o grădină frumoasă pentru relaxare și un meniu
gustos pentru clienții săi.
Localizare: Hotelul este localizat în stațiunea Nikiti, pe brațul Sithonia, la 100m de
stradă principală și la 400m de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lobby, piscină exterioară cu secțiune
pentru copii, șezlonguri și umbrele de soare gratuite, cafébar, restaurant, terasă,
grădină, internet wireless, seif la recepție, tenis de masă, parcare.
Facilități camere: Camerele sunt spațioase și oferă telefon, aer condiționat, răcitor,
televiziune prin satelit, baie cu duș și balcon.
Date check-in

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-15% (31.03.2020)

16.05

213 €

170 €

23.05, 30.05, 06.06

262 €

209 €

13.06

360 €

288 €

20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 29.08, 05.09

360 €

306 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

425 €

361 €

22.08

369 €

313 €

12.09

276 €

234 €

19.09

262 €

222 €

26.09

220 €

187 €

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

Hotel Porfi Beach

de la

Nikiti

204 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Plajă Blue Flag
Hotel foarte bine cotat
Meniu bogat

Descriere: Hotelul și-a deschis porțile în anul 1992 și a fost caracterizat că fiind unul
dintre cele mai bune hoteluri din zonă.
Localizare: Hotelul este situat la 3km de centrul stațiunii Nikiti, chiar lângă plajă.
Stațiunea Metamorfosis se află la 2,5km iar Neos Marmaras, la 27 de kilometri.
Facilități hotel: Recepție, lobby, restaurant, tavernă, două baruri, piscină cu
șezlonguri și umbrele, seif la recepție (cu plată), internet wireless, animație, teren de
tenis, loc de joacă, sală de jocuri, parcare, grădină, plajă cu șezlonguri și umbrele.
Facilități camere: Televiziune prin satelit, aer condiționat, radio, telefon, frigider,
uscător de păr, cosmetice, grup sanitar cu cadă sau duș.

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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

16.05, 23.05

204 €

30.05

236 €

06.06, 13.06, 19.09

278 €

20.06

316 €

27.06, 04.07, 05.09

367 €

14.07, 29.08

404 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08,22.08

454 €

12.09

329 €

26.09

215 €

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

Grecia

Halkidiki
Hotel Sea Resort Poseidon

de la

Neos Marmaras

439 €

7 nopți | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Grădină
Piscină
Animație pentru copii

Descriere: Poseidon Sea Resort este înconjurat de vegetație luxuriantă, dispune de
138 de camere și pune la dispoziție o piscină mare cu bar și un restaurant.
Localizare: Hotelul este situat la 15 km de centrul termal Agia Paraskevi, la 9 km de
centrul Neos Marmaras și la 120 km de Aeroportul Internațional Salonic.
Facilităti hotel: Restaurant, bar, piscină, piscină pentru copii, tavernă, mini market,
teren de tenis, ping-pong, program de animație pentru copii, basket, darts, volei pe
plaja, gradina, sporturi nautice
Facilităti camere: Aer condiționat, Tv prin satelit, balcon, mini-bar, seif, internet
wireless inclus, baie cu duş, uscător de păr.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
23.05

Reduceri: copil 0-11,99 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

439 €

30.05, 26.09

555 €

6.06

602 €

13.06

710 €

20.06, 27.06, 05.09, 12.09

790 €

4.07

932 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08

989 €

19.09

656 €

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

Hotel Toroni Blue Sea

de la

Toroni

143 €

7 nopţi | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Situat la 20m de plajă
Camere elegante
Piscina exterioara

Descriere: Complex nou, deschis în anul 2010, construit în formă de amfiteatru. Aici
vă puteţi bucura de momente de linişte şi de privelişti frumoase.
Localizare: Situat în staţiunea Toroni, la 20 m de plajă şi foarte aproape de zona cu
magazine şi taverne.
Facilități hotel: Recepţie, piscină, bar la piscină, 2 restaurante, cafébar, internet
wireless, grădină, terasă, cameră pentru bagaje, seif la recepţie, parcare, loc de joacă
pentru copii, animaţie, centru spa cu hamam, jacuzzi, saună, masaj şi sală de fitness.
Facilități camere: Aer condiţionat, LCD, minibar şi grup sanitar cu duş. Camerele au
vedere spre grădină, piscină sau spre mare. Unele dintre ele au chicinetă.
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 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,
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-15% (29.02.2020)

16.05

191 €

161 €

23.05, 30.05, 06.06

219 €

185 €

13.06, 20.06, 12.09, 19.09

390 €

330 €

27.06, 05.09

432 €

366 €

04.07,29.08

439 €

371 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

553 €

469 €

22.08

504 €

427 €

26.09

170 €

143 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei.
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Pelion
Paradisul verde
al Greciei
Situată între Salonic și Atena, Peninsula Pelion
beneficiază de o locație idilica, care dupa
spusele legendelor, a fost aleasă de către zeii
greci ca reședință de vară. În mitologia greacă,
muntele Pelion, sau Pilio, şi-ar fi luat numele
de la regele Peleus, tatăl lui Ahile, şi ar fi fost
pământul centaurilor, creaturi mitice jumătate
om, jumătate cal. Se spune că aici, Chiron,
cel mai înţelept dintre centauri, l-a crescut şi
educat pe Ahile, marele erou al Greciei antice.
Întreaga regiune este caracterizată prin peisaje
muntoase fabuloase și priveliști asupra mării
care taie răsuflarea.

Plaje în Pelion
Agios Ioannis – cea mai populară plaja din
Pelion, zona bine dezvoltată turistic, atrage mii de
turiști annual. Tip: cu pietricele, recomandat pentru
familii, amenajată;
Mylopotamos – plajă ferită de agitația din
stațiuni, cu o apă cristalină, înconjurată de o pădure de
pini. Tip: cu pietricele, parțial amenajată
Papa Nero – în prelungirea plajei din Agios
Ioannis, se întinde binecunoscuta plajă Papa Nero, cu
apele sale turcoaz și nisipul cu pietricele. Tip: nisip cu
pietricele, recomandată familiilor, parțial amenajată
Chorefto – plaja lată și întinsă din Chorefto,
alături de apa limpede și cristalină, formează un
duo perfect pentru o vacanță ideală. Tip: nisip,
recomandată familiilor, amenajată
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Sugestii
Hello Holidays
Makrynitsa - Vizită în satul Makrynitsa, unde
va puteti bucura de o priveliște impresionantă asupra
orașului Volos, de străduțe înguste pavate cu pietre
de râu care duc spre centrul satului, în mijlocul
căreia vă întâmpină o frumoasă piață umbrită de
copaci seculari, cu taverne și magazine încărcate cu
suveniruri.
Damouchari - Micul sat pitoresc din Pelion,
este format din două golfulețe, de unde puteți
alege pentru plajă, o zonă cu nisip sau o altă zonă cu
pietricele. Veți găsi în aceasta localitate cocheta,
diverse magazine și câteva taverne care oferă o
vedere fabuloasă către mare. Fermecător la acest
colț de rai este și portul natural pe care îl deține,
fiind singurul de acest fel din zonă.

Deși nu este un sat prea mare, acesta atrage anual
turiști care își doresc să viziteze una dintre locațile
de filmare ale peliculei Mamma Mia, care îi are în
distribuție pe Meryl Streep, Pierce Brosnan și mulți
alți actori celebri.
Sus pe munte, deasupra plajelor este Tsangarada, o
alta mica localitate tradiţională cu vreo 400-500
de locuitori, la fel de frumoasă primăvara, vara, cât
şi iarna. Așezarea a fost fondată acum cca 500
de ani şi poartă pe umerii săi vechi biserici, fiecare
adapostind icoane de lemn minunat sculptate.
Casele au grădini cu flori sau arbuști stufoși, iar în
centrul pieţii domneste un mareț platan secular.

Marea Egee
PELION

• •

Portaria

•

Volos

Excursii opționale
Turul Pesterilor lui Poseidon
Vă invitam să descoperiti coasta de est a
Pelionlui într-o croaziera cu barci rapide.
Imbarcarea va avea loc din portul Agios
Ioannis și vom porni catre cele 7 pesteri
ale lui Poseidon. Localnicii le-au numit
astfel potrivit mitului care il mentiona pe
zeul marilor, Poseidon, ar fi locuit în aceste
pesteri. Cu ajutorul barcutelor, se poate
intra usor în pesteri unde se poate inota
sau face snorkeling. Croaziera continua
catre o parte dintre cele mai frumoase
plaje din Pelion.
Excursie la Meteora
Vă invitam să descoperiti aceste veritabile
muzee bizantine, situate “intre cer și
pamant” (meteore), în varful unor stanci
gigantice, în forma de turnuri, unice în
Europa. Trecerea prin orașele Larissa,
Kalambaka și Valea Tembi, precum și
vizitarea a doua manastiri va va imbogati
spiritual și cultural.
Mini-tur nautic
Vă invitam într-o croaziera pentru
exploratori! Se va pleca din Agios Ioannis
și pornim catre cele mai faimoase plaje din
Pelion, Papa Nero și plaja din Damouchari
sau plaja “Mamma Mia” unde s-a filmat
renumitul film cu Meryl Streep! În
continuare, se va face o oprire la pestera
Fakistra unde se va putea inota. În cadrul
excursiei se va face o oprire de 1 ora și
jumate pentru timp liber de inot, relaxare
sau o gustare.

Horefto
Agios Ioannis

•

Chania

•

Vizitsa

•

Aghialos

Kala Nera

•
Afissos •
•
•Argalasti
Paou•
•
•
•

Aeroport

✈

Damouchari
Mylopotamos

Tsangarada

Neochori

GOLFUL PAGASITIKOS

Lefokastro
Kalamos

Horto

Milina

Potistika
Melani
Paltsi

Lafkos

Katigiorgis

Platania

•

Trikeri

Către
Skopelos și
Alonissos

Cele mai cunoscute stațiuni
Agios Ioannis este o stațiune turistică localizată la malul Mării Egee,
în nordul Peninsulei Pelion. Promenada costieră a stațiunii, este frumos
amenajată cu pistă pentru biciclete și zonă pietonală, de-a lungul căreia
se înșiruiesc taverne, hoteluri cochete, cafenele, cofetării și numeroase
magazine cu suveniruri. Fiind o zonă cu mare deschisă și curenți puternici,
înfățișarea plajei se schimbă foarte des, chiar și de două ori pe zi, cauzând
și modificarea nisipului. Stațiunea este liniștită, se animă seara, iar în
weekend-uri devine chiar aglomerată, fiind una dintre destinațiile preferate
ale grecilor.
Stațiunea Chorefto se află la 10 km de Agios Ioannis, și 56 km de
Volos, și dispune de o plajă întinsă unde te poți răsfăța la razele soarelui
sau în apa limpede a mării. Din micul port al stațiunii se pot închiria
ambarcațiuni, sau se pot face plimbări cu grupul pe mare. În cazul în care
va doriți un sejur relaxant, unde vă puteți bucura de plimbări prin natură,
istorie și plaje minunate, Chorefto, Pelion este destinația ideală.
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Grecia

Pelion

HH
EXCLUSIV

Hotel Karaoulanis

de la

Agios Ioannis

204 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Priveliște spectaculoasă asupra mării
Situat pe plaja
Servicii de calitate superioară

În stațiunea Agios Ioannis, imediat în apropierea plajei publice de aici, ca o continuare
a acesteia , se află și plaja cu nisip auriu, Papa Nero. Aceasta este o plaja aglomerata
în timpul verii, multi vizitatori venind sa se relaxeze în acest loc magnific. La mica
distanta, în Agios Ioannis, va intampina tavern grecesti cu mancaruri gustoase și vinuri
pe masura, de pe terasele carora puteti admira marea, în toata frumusetea ei.
Descriere: Hotel cu priveliște spectaculoasă către mare, o mică oază de relaxare în
clipe de binecuvântare, este contruit pentru a oferi celor ce îi trec pragul nu numai
dotări moderne și camere cu vederi încântătoare, de care sigur te vei îndrăgosti, dar și
momente unice într-o vacanță binemeritată.
Localizare: Hotelul Karaoulanis este localizat în staţiunea Agios Ioannis, Pelion,
construit pe o colină, în formă de amfiteatru, chiar lângă plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lift, loc pentru depozitarea bagajelor,
cafébar, restaurant, piscină, internet wireless.
Facilități camere: Studiourile şi apartamentele sunt prevăzute cu chicinetă utilată,
frigider, baie cu cadă/duş, televizor, aer condiţionat, uscător de păr, internet wireless,
telefon. Toate camerele au balcon, multe dintre ele cu o vedere superbă. Se asigură
prosoape, iar curaţenia se face zilnic.

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat
doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: transport autocar din Bucuresti 110 €/ pers ( include tranfer Volos-Pelion-Volos), pentru sejur 14 nopti
se achita transport autocar 150 €/pers, locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la
autocar; mic dejun 9 €/pers/zi - copil 0-11.99 ani 5 €/zi/pers.
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

20.06, 05.09

204 €

27.06

211 €

04.07, 11.07

220 €

18.07

229 €

25.07

236 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08

251 €

29.08

225 €

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

Grecia

Pelion

HH
EXCLUSIV

Hotel Zefiros

de la

Agios Ioannis

177 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Locatie la malul mării
Hotel de familie
Aer conditionat inclus

Pelion este combinatia perfectă dintre munte și mare – o destinație ideala pentru o
vacanță linistita alaturi de familie. Mancarea locala e la fel de minunata ca și peisajele.
Nu este doar gustoasa și aromata, ci și foarte sanatoasa pentru ca foloseste toate
ingredientele bucatariei mediteraneene: ulei de masline, lamai, branza feta, carne de
miel, peste și fructe de mare, legume proaspete, fructe și diverse plante aromatice.
În regiunea Pelion, în tavernele traditionale, veti gasi preparate din peste și fructe de
mare proaspete, iar în tavernele de pe munte se prepara mancaruri pe baza de carne
de miel.
Descriere: Zefiros este un hotel de familie ce imbina atmosfera linistita și confortul.
Hotelul este ideal pentru o vacanță romantica și pentru familii.
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: Zefiros dispune de 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.
Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat
doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: transport autocar din Bucuresti 110 €/ pers ( include transfer Volos-Pelion-Volos), pentru sejur 14 nopti
se achita transport autocar 150 €/pers, locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la
autocar; mic dejun 9 €/pers/zi - copil 0-11.99 ani 5 €/zi/pers.

Date check-in
6.06

STANDARD
Loc in dubla
202 €

13.06, 20.06

177 €

27.06

185 €

04.07, 05.09, 12.09, 19.09

198 €

11.07, 18.07, 25.07

216 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08

235 €

29.08

213 €

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

Pelion
Hotel Eleana

de la

Agios Ioannis

141 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Personal amabil
Locaţie excelentă
Grădină de citrice

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.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat
doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: transport autocar din Bucuresti 110 €/ pers ( include tranfer Volos-Pelion-Volos), pentru sejur 14 nopti
se achita transport autocar 150 €/pers, locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la
autocar; mic dejun 9 €/pers/zi - copil 0-11.99 ani 5 €/zi/pers.

EARLY BOOKING
10% (10.03.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 19.09

157 €

141 €

6.06

160 €

144 €

13.06, 20.06, 27.06, 05.09

177 €

159 €

4.07

183 €

164 €
194 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

216 €

29.08

194 €

174 €

12.09

163 €

146 €

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

Leda Village Resort

de la

Chorto

227 €

7 nopți | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Servicii de calitate
Locul excelent pentru o vacanță relaxanta la malul mării
Recomandat pentru cei care sunt interesati de sporturi nautice

Descriere: Hotelul se întinde pe 30.000mp, în fața unei plaje protejate, clădirile fiind
dispuse sub forma unui amfiteatru.
Localizare: Hotelul este situat în Pelion, în localitatea Chorto, lânga plaja cu frumoasa
vedere asupra Golfului Pegasetic.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscină cu secţiune pentru copii, restaurant,
terasă, grădină, terenuri de sport, loc de joacă, saună, sală de fitness, bar şi parcare.
Facilități camere: Camerele sunt spaţioase, prevăzute cu chicinetă, baie cu cabină
de duş/cadă, televizor, aer condiţionat, seif, uscător de păr, internet wireless, telefon,
terasa sau balcon.
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat
doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: transport autocar din Bucuresti 110 €/ pers ( include transfer Volos-Pelion-Volos), pentru sejur 14 nopti
se achita transport autocar 150 €/pers, locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la
autocar; mic dejun 9 €/pers/zi - copil 0-11.99 ani 5 €/zi/pers.

188 - VARA 2020

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 19.09, 26.09

252 €

227 €

13.06

336 €

303 €

20.06, 05.09

350 €

316 €

27.06

448 €

404 €

04.07, 11.07, 18.07

465 €

419 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08

554 €

499 €

22.08

477 €

430 €

29.08

366 €

330 €

12.09

266 €

240 €

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

Grecia

Pelion
Hotel Flamingo

de la

Chorefto

162 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

Hotel cu servicii excelente
Camere frumos decorate
Localizat la 30 m de plajă

Descriere: Construit în apropierea mării, acest hotel imbina magia și verdele muntelui
cu frumoasele plaje din zona Pelion și este ideal pentru cei care doresc relaxarea,
confortul și atmosfera traditional greceasca.
Localizare: Situat în Chorefto, la 30 m de plajă, într-o zonă liniştită, la aproximativ
300m de centrul staţiunii.
Facilităţi hotel: Hotelul dispune de recepție, lobby, terasă, internet wireless, aer
condiţionat şi zonă de relaxare.
Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu chicineta, baie cu cabina de dus, televizor
LCD, aer conditionat, seif, uscator de par, internet wireless, telefon, balcon.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat
doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: transport autocar din Bucuresti 110 €/ pers ( include tranfer Volos-Pelion-Volos), pentru sejur 14 nopti
se achita transport autocar 150 €/pers, locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la
autocar; mic dejun 9 €/pers/zi - copil 0-11.99 ani 5 €/zi/pers.

16.05

162 €

23.05, 30.05

168 €

6.06

179 €

13.06, 20.06, 27.06

243 €

4.07

338 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08

377 €

5.09

292 €

12.09, 19.09, 26.09

258 €

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

Hotel Boutique Kentrikon

de la

Agios Ioannis

194 €

7 nopți | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Hotel elegant, apreciat de turiști
Mic dejun cu produse de casă
Lângă plajă

Descriere: Inconjurat de peisajul mirific al zonei, construit din piatră în formă de
amfiteatru, păstrând mediul familial, ospitalier și bogata moștenire a tradiției, hotelul
cu eleganța sa, aspectul ușor rustic și cu facilitățile pe care le posedă, reușește să se
mențină printre cele mai bune și mai reprezentative hoteluri din zonă.
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Agios Ioannis, la 30m de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lobby, grădină, terasă, restaurant,
cafébar, parcare, saună suedeză, cadă cu hidromasaj și baie de aburi cu aromoterapie.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu baie cu duș, aer condiționat, televiziune
prin satelit, seif, răcitor, internet wireless, balcon.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat
doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: transport autocar din Bucuresti 110 €/ pers (include transfer Volos-Pelion-Volos), pentru sejur 14 nopti
se achita transport autocar 150 €/pers, locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la
autocar; mic dejun 9 €/pers/zi - copil 0-11.99 ani 5 €/zi/pers.

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)

16.05, 23.05, 12.09, 19.09, 26.09

216 €

194 €

30.05

269 €

242 €
266 €

6.06

296 €

13.06, 20.06, 27.06, 22.08, 29.08, 05.09

279 €

251 €

04.07, 11.07, 18.07

338 €

304 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08

377 €

339 €

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

Olimpului
ținutul
zeilor antici
Olimpul este cel mai înalt punct al Greciei, cu
vârful Mytikas, situat la o altitudine de 2919
m. Piscurile sale pierdute între nori, a convins
localnicii că aceasta regiune este locul de
întalnire dintre cer și pâmânt.
Cu siguranță o vacanță pe Riviera Olimpului vă
va da ocazia să aveți multe de povestit, fie că
vă decideți să alegeți Paralia Katerini, Olympic
Beach sau Nei Pori ca locație pentru începutul
poveștilor dumneavoastră despre vacanță,
plajă, mare, Olimp, vizită la Meteore și chiar
frumosul oraș Salonic.

16 plaje, 16 alegeri,
mii de motive să vii aici
Dacă ar fi să-ți prezentăm toate plusurile acestei destinații, ne-ar trebui
un catalog dedicat ei. Ne oprim la cele mai importante, astfel:
Riviera Olimpului are 16 plaje organizate, fiecare cu propriul său
caracter diferit. Ele se extind succesiv pe o distanță de 70 de kilometri,
permițându-ți să te bucuri de toate avantajele din stațiunile vecine.
Găsești întinderi largi de plaje cu nisip auriu, ape cristaline limpezi și puțin
adânci, perfecte și pentru copii. Ca bonus al naturii parcă, ai combinația de
munte și mare – posibilitatea de a te bucura de plajă, apoi de o plimbare
prin satele înconjurătoare din apropiere și locurile umbrite ale lanțurilor
muntoase ale Pieriei, unde te așteaptă trasee pitorești prin munți.
Ca plaje cunoscute, în partea de nord se află Methoni, Agios Giannis,
Makrigialos, Pydna și Alikes Kitros. În zona centrală se întind plajele
Korinos, Paralia și Olympic Beach. Iar în sud, ai la alegere: Kalivia Varikou,
Gritsa, Plaka Litochoro, Leptokaria, Plaja Skotina, Plaja Panteleimonas,
Platamonas și Nei Pori.
Plajele Rivierei Olimpului sunt imbatabile. Puține locuri din lume îmbină
întinderile de nisip auriu cu marea curată, accesul facil la drumuri și trasee
feroviare și cu alternanta dintre viața locală liniștită și cea cosmopolită.
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Sugestii
Hello Holidays
Celebrul sit arheologic Dion – La 10km
de țărmul Mării Egee, pe pantele Muntelui Olimp se
află vestigiile anticului Dion (supranumit orașul lui
Zeus), important centru de civilizație al Macedoniei
timp de 1000 de ani. Situl Dion este situat la 15 km
sud-vest de Katerini și la 7 km de autostrada ce leagă
orașele Salonic și Atena;
Satul tradițional Paleo
Panteleimonas, (la 10-15 km de Nei Pori),
situat pe muntele Olimp, cu case de piatră, destinația
ideală pentru a redescoperi atmosfera plină de
farmec a unei localități ce oferă o frumoasă călătorie
în timp! Părăsit în anii 60’ și situat la 700 metri
altitudine, satul are acum o mare importanță turistică
după ce a fost declarat Monument de Patrimoniu
Național. Oferă o priveliște divină asupra Rivierei
Olimpului. În centru, lângă biserică, sunt 5-6 terase
unde se mănâncă foarte bine, iar lângă magazinul
Parcul National
de suveniruri de pe latura dreaptă a bisericii
găsiți o
gelaterie unde se mănâncă o înghețată
specială;
Muntele
Olymp
Activități sportive – În toată zona Rivierei
Olimpului se găsesc foarte multe posibilități de a
practica sporturi cum ar fi: teren de tenis, basket și
fotbal, volei pe plajă, centre de închirieri biciclete și
numeroase sporturi de apă inclusiv scuba-diving;

Excursii opționale
Excursile la Meteora
Acesta este un loc unic în lume, cel puțin din punct de
vedere geologic: stânci care parcă țâșnesc din pământ și
în vârful cărora sunt construite vestitele mănăstiri, care
par suspendate în aer. Vom vedea două dintre cele șase
mănăstiri din complexul monahal și atelierul de pictură
unde se realizează icoane de tip bizantin.
Excursie la Muntele Olimp
Vă invităm să pătrundeți în lumea legendară a celor 12 zei
ai Olimpului, printr-un popas la refugiul Stavros (910 m)
de unde puteți admira fermecătoarea panoramă a regiunii
Pieria situată între Marea Egee și poalele muntelui, iar
apoi să coborâți în orașul Litochoro, pentru o plimbare
plăcută pe străzile pitorești ale „orașului de piatră”
Excursie Insula Skiathos
Una dintre plajele sale incredibil de frumoase, numită
Koukounaries, care este considerată cea de-a treia ca
frumusețe naturală dintre plajele Mării Mediteraneane.
Se vizitează portul, Biserica Sf. Nicolae, iar opțional
cetatea venețiană Bourtzi și Catedrala Trei Ierarhi.
Excursie la Sfânta Paraschiva - Valea
Tempi - Castel Platamonas - Paleo
Panteleimonas
Prima oprire se face la Castelul Platamonas. Continuăm
cu Valea Tempi și cu vizita Schitului Sfintei Paraschiva,
protectoarea ochilor, de unde puteți lua apă chiar
din izvorul acesteia. Ultimul popas este la satul Paleo
Panteleimonas.

Methoni

Golful
Salonicului

Makrygialos

Korinos Beach
Katerini

Paralia Katerini
Olympic Beach

Dion

Variko

Golful
Thermaikos

Ghitsa
Platamonas
Litochoro
Leptokarya

Platamonas
Nei Pori

Cele mai cunoscute stațiuni
Paralia Katerini – Situată în partea nordică a Muntelui
Olimp, Paralia Katerini este una dintre cele mai dezvoltate stațiuni
din Grecia, fiind destinația preferată de mii de turiști români anual.
Plaja din Paralia Katerini a primit clasificarea internațională Blue
Flag ce confirmă puritatea apei, curățenia plajelor și grija față de
mediul înconjurător. Viața de noapte este foarte variată, existând
diverse cluburi, evenimente artistice și chiar petreceri pe plajă.
Olympic Beach – Aflată la 3 km de Paralia Katerini (în linie
dreapta de-a lungul falezei). Distanța se poate parcurge pe jos, pe
lângă plajă, cu trenulețul sau cu autobuzul. Plaja este lată, cu nisip
fin și apa clară, se bucură de recunoaștere internațională primind ani
la rând distincția de Blue Flag. Este recomandată familiilor cu copii,
cât și celor care doresc să aibă parte de liniște și să se relaxeze.
Nei Pori - Se află la poalele legendarului Munte Olimp, dispune
de străzi largi, hoteluri și vile recent construite sau renovate.
Stațiunea se întinde de-a lungul unei plaje late, având 5 km lungime,
cu nisip fin și cu apa de o claritate impresionantă, clasificată cu Blue
Flag. Stațiunea este recomandată în primul rând turiștilor dornici
de sport, oferind posibilități de distracție prin sporturi nautice, volei
pe plajă, biciclete dar și celor dornici de odihnă și familiilor cu copii,
nopțile în Nei Pori sunt liniștite.
Platamonas – Este un oraș-stațiune privit ca fiind una dintre
cele mai importante destinații turistice din Pieria , cu peisaje verzi,
ape cristaline și plaje frumoase. Acest orășel s-a transformat într-o
destinație remarcabilă. Stațiunea este recomandată pentru tineri,
dornici să se distreze în cluburi sau baruri deschise până noaptea
târziu. Cel mai important punct de atracție este Castelul Venețian.
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Grecia

Riviera Olimpului
Mediterranean Resort

de la

Paralia Katerini

257 €

7 nopţi | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Parcare
Piscină
Situat aproape de plajă

Descriere: Mediterranean Resort este un hotel de 4* situat aproape de plajă și în
același timp la câțiva pași de la promenada cu magazine și restaurante.
Localizare: Hotelul este amplasat la 6 km de la orașul Katerini, la 22 de km de
muntele Olimp și la 70 de km de orașul Salonic. În apropiere sunt obiectivele turistice
Vergina, Pela, Meteora și cascadele Edesei.
Facilităti hotel: Restaurant, bar, piscină, internet wireless inclus, tenis de masă,
billiard, piscină exterioară, piscină interioară, sauna, sală de fitness, parcare.
Facilităti camere: Aer condiționat, Tv prin satelit, telefon, mini-bar, seif, baie cu duş,
uscător de păr.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
16.05

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

257 €

23.05, 30.05, 19.09, 26.09

291 €

06.06, 12.09

375 €

12.06, 19.06, 26.06, 03.07, 28.08, 04.09

408 €

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

487 €

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.

Hotel Yakinthos

de la

Paralia Katerini

177 €

7 nopţi | individual | DEMIPENSIUNE
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Ospitalitate
Piscină
Confort sporit și ospitalitate

Descriere: Hotel Yakinthos, liniştit, spaţios şi cu un personal atent la detalii, îşi
primeşte clienţii cu servicii de calitate, atât de cazare, cât şi de masă.
Localizare: Situat în Paralia Katerini, într-o zonă liniştită, cu vedere spre muntele
Olymp sau spre Marea Egee, la numai 250m de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de 50 de camere standard, superior şi family,
recepţie, lift, cameră pentru bagaje, terasă, cafébar, internet wireless gratuit, gradină,
piscină şi restaurant.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, balcoane, chicinete
utilate, televizor LCD, baie cu duş, uscător de păr. Unele dintre ele oferă şi seif.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), 5 €/pers reducere pe ultima
banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;
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STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 26.09

197 €

177 €

13.06, 20.06, 05.09

224 €

201 €

27.06, 29.08

241 €

216 €

4.07

263 €

267 €

11.07

266 €

239 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

287 €

270 €

22.08

270 €

243 €

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.

Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Regina Mare

de la

Paralia Katerini

143 €

7 nopţi | individual | mic dejun
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Localizat în centrul staţiunii
Hotel cu personal ospitalier
Camere spaţioase

Descriere: Hotelul oferă condiţii bune de cazare, fiind preferat atât pentru vacanţe
relaxante la malul Mării Egee, cât şi pentru savurarea vieţii de noapte din Paralia
Katerini.
Localizare: Hotelul Regina Mare este amplasat în centrul staţiunii Paralia Katerini, în
râdul al doilea de la mare, la aproximativ 50m de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, salon pentru mic dejun, restaurant, lift,
Internet wireless, facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi.
Facilități camere: Camere sunt dotate cu telefon, televizor cu ecran plat, aer
condiţionat, încălzire centralizată, seif, baie cu duş, uscător de păr, răcitor şi balcon.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

EALRY BOOKING
10% (31.03.2020)

16.05, 23.05, 19.09

164 €

147 €

30.05, 12.09

182 €

164 €

6.06

189 €

170 €

13.06

193 €

174 €

20.06, 05.09

197 €

177 €

27.06, 29.08

214 €

192 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

237 €

213 €

26.09

159 €

143 €

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.

Hotel Ilion

de la

Paralia Katerini

165 €

7 nopţi | individual | mic dejun
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Localizat central
Camere spațioase
Mic dejun bogat

Descriere: Cu personal amabil şi o locaţie excelentă, având 21 de camere frumos
mobilate în nuanţe calde şi primitoare, hotelul oferă condiţii bune de cazare la tarife
avantajoase, pentru petrecerea unei vacanţe frumoase la malul Mării Egee.
Localizare: Ilion este localizat în centrul staţiunii Paralia, în a doua linie faţă de mare.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, salon pentru mic dejun, lift, internet
wireless, cafébar şi facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi.
Facilități camere: Camere au telefon, internet wireless, televizor LCD prin satelit, aer
condiţionat, încălzire centralizată, seif, baie cu duş, uscător de păr, răcitor şi balcon.
Paturile sunt dotate cu saltele ortopedice.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

16.05, 23.05

165 €

30.05

182 €

06.06, 12.09, 19.09

189 €

13.06

193 €

20.06

197 €

27.06

213 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07

234 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08

259 €

29.08

241 €

5.09

222 €

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.
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Grecia

Riviera Olimpului

HH
EXCLUSIV

Studio Effie

de la

Paralia Katerini

47 €

7 nopți | individual | self-catering
»»
»»
»»

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

Descriere: Effie este o afacere de familie de categorie standard, care vine în
întâmpinarea oaspeților cu servicii tipic grecești, potrivite unei vacanțe relaxante.
Localizare: Effie este situat în Paralia Katerini, una dintre cele mai animate stațiuni
de pe Riviera Olimpului. Studioul se află lângă parcul central, la aproximativ 100m de
plajă şi 150m de centrul staţiunii. În apropiere se găsesc numeroase taverne, cafenele
și marketuri (chiar și Lidl la intrarea în stațiune). Pe strada principală se găsesc
magazine din care se pot cumpăra de la suvenire și articole handmade până la blănuri
și haine de piele.
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. Nu se asigură curățenia
în camere pe parcursul sejurului și nici nu se pun la dispoziție prosoape și consumabile.

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50%
din tariful la cazare, cu pat (in dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers., reducere 5 €/pers pe ultima banchetă
în autocar (loc solicitat doar la rezervare).
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
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS
FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
-40% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -15% (15.06.2020)

16.05

79 €

47 €

55 €

23.05, 26.09

95 €

57 €

67 €

67 €
81 €

30.05, 19.09

129 €

77 €

90 €

110 €

06.06

135 €

81 €

95 €

115 €

13.06, 12.09

155 €

93 €

109 €

132 €

20.06

169 €

101 €

118 €

144 €

27.06, 05.09

185 €

111 €

130 €

157 €

04.07

199 €

119 €

139 €

169 €

11.07, 29.08

220 €

132 €

154 €

187 €

18.07, 22.08

239 €

143 €

167 €

203 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08

255 €

153 €

179 €

217 €

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.

Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Europe

243 €

de la

Paralia Katerini

7 nopţi | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Localizat în centrul staţiunii
Camere luminoase şi moderne
Piscină

Descriere: Hotelul oferă 30 de camere luminoase şi confortabile, într-o zonă liniştită.
Este recomandat atât tinerilor, cât şi familiilor cu copii. Recent renovat, cu un stil și
decor unic, este un mediu cald și confortabil.
Localizare: Hotel Europe este localizat în Paralia Katerini, la doar 100m faţă de mare
și de plajă, în apropiere de centrul staţiunii.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lift, bar, restaurant, terasă, internet
wireless şi piscină.
Facilități camere: Camerele au balcon, televiziune prin satelit, răcitor, telefon, seif,
aer condiţionat, încălzire centralizată, baie şi uscător de păr.
STANDARD
Loc in dubla

EALRY BOOKING
10% (31.03.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 19.09, 2.09

270 €

243 €

6.06

281 €

252 €

13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 05.09

294 €

234 €
294 €

Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

327 €

29.08

308 €

277 €

12.09

284 €

256 €

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.

Hotel Chronis

de la

Paralia Katerini

165 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Aprope de plajă
Grădină
Atmosferă de familie

Descriere: Hotelul oferă 17 camere frumos mobilate, în zona centrală din Paralia.
Recent renovat, ofertă turiştilor săi un mediu perfect pentru petrecerea vacanţei.
Localizare: Hotel Chronis este situat în Paralia Katerini, la doar 40m de plajă, la câţiva
paşi de centrul staţiunii şi la 10m de staţia de autobuz.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, o grădiniţă frumoasă, lift, salon pentru
mic dejun, internet wireless, facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi, cafébar, seif la
recepție şi cameră pentru bagaje.
Facilități camere: Camere sunt dotate cu aer condiţionat, televizor, telefon, minibar,
baie cu duş, uscător de păr şi balcon.
Date check-in
15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla
165 €

26.06, 28.08

182 €

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

204 €

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.
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Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Ioni

de la

Paralia Katerini

159 €

7 nopţi | individual | mic dejun
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Localizat în centrul staţiunii, lângă plajă
Curăţenie ireprosabilă
Balcoane spaţioase

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 dizabilităţi şi parcare (locuri limitate).
Facilități camere: Internet, TV satelit, aer condiţionat, seif, baie cu duş, uscător de
păr, răcitor şi balcon. Camerele au vedere spre gradină sau spre mare.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
16.05, 23.05, 19.09

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

164 €

30.05, 12.09

182 €

6.06

189 €

13.06

193 €

20.06, 05.09

197 €

27.06, 29.08

214 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

237 €

26.09

159 €

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.

Studio Alarzo

de la

Paralia Katerini

122 €

7 nopţi | individual | self-catering
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Mobilier modern
Curăţenie impecabilă
Atmosferă de vacanţă

Descriere: Aparthotel Alarzo se număra printre preferinţele turiştilor ce vin pentru
petrecerea vacanţelor în stațiunea Paralia Katerini.
Localizare: Aparthotel Alarzo este localizat în Paralia Katerini, la 70m de plaja,
aproape de magazine, cafenele şi restaurant.
Facilități hotel: Unitatea dispune de recepţie, lift, internet wireless gratuit, cafébar,
terasă, cameră pentru bagaje. Se asigură curaţenia zilnică.
Facilități camere: Camerele au chicinete dotate complet, internet wireless, televizor
LCD satelit, aer condiţionat, paturi cu saltele anatomice, baie cu duş, uscător de păr
şi balcon.
Date check-in
16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 12.09, 19.09, 26.09

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;
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STANDARD
Loc in dubla
122 €

13.06

157 €

20.06, 27.06

185 €

4.07

202 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.06, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08

224 €

5.09

195 €

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.

Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Mediterranean Village

de la

Paralia Katerini

402 €

7 nopţi | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Plajă privată
Centru Spa
Wi-fi inclus

Descriere: Mediterranean Village este un hotel modern construit direct pe plaja
stațiunii Paralia Katerini, cu o vedere superbă asupra golfului Thermaikos. Hotelul
dispune în total de 176 camere luxoase.
Localizare: Hotelul este situat pe malul marii, centrul stațiunii Paralia Katerini se află
la doar 2 km, iar orașul Katerini la 9 km.
Facilităti hotel: Restaurant, recepţie, piscină pentru adulti, piscină pentru copii, bar,
șezlonguri și umbrele, grădină, parcare, centru Spa, saună, sală de fitness.
Facilităti camere: Aer condiționat, baie cu duș, mini-bar, internet wireless inclus, Tv
prin satelit, telefon, seif, internet wireless inclus, balcon.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
16.05

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

402 €

23.05, 30.05, 19.09, 26.09

472 €

6.06, 12.09

664 €

13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 29.08, 05.09

741 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

823 €

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.

Hotel Mediterranean Princess

243 €

de la

Paralia Katerini

7 nopţi | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Piscină
Design modern
Parcare privată gratuită

Descriere: Hotelul Mediterranean Princess dispune de condții moderne de cazare și
facilități deosebite. Este locația ideala pentru un concediu ferit de agitația stațiunii.
Localizare: Situat la 150 m de plajă și la 400 m de stațiunea Paralia Katerini.
Facilităti hotel: Piscină exterioară cu secțiune pentru copii, restaurant a la carte,
loc de depozitare a bagajelor, internet corner (contra cost), internet wireless, masaj,
saună, sală de fitness, hamman, jacuzzi, sală de conferințe, loc de joacă, recepție
deschisa 24h, aer condiționat în spații publice, parcare privata (gratuit).
Facilităti camere: Aer condiționat, baie cu duș, mini-bar, Tv prin satelit, telefon, seif,
internet wireless inclus, balcon.
STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-15% (30.04.2020)

16.05

287 €

243 €

23.05, 30.05, 19.09, 26.09

338 €

287 €

06.06, 12.09

466 €

396 €

13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 29.08, 05.09

518 €

440 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

581 €

493 €

Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), 5 €/pers reducere pe ultima
banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, 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 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Gold Stern

de la

Paralia Katerini

151 €

7 nopţi | individual | MIC DEJUN
»»
»»
»»

Parcare gratuita
Aproape de plaja
Potrivit pentru familii cu copii

Descriere: Este o afacere de familie, un hotel recent renovat, ce ofera toate
facilitatile moderne necesare pentru relaxare, dupa o zi petrecuta sub soare.
Localizare: Hotelul este situat la 200 m de plaja, în Paralia Katerini. Oraşul Katerini se
află la 7 km hotel iar situl arheologic Dion este la mai puţin de 27 km.
Facilităti hotel: receptie, restaurant, internet gratuit in intregul hotel, parcare, lift,
seif, inchirieri auto, fax/copiator, schimb valutar, grădina, terasa, plaja publica cu nisip,
umbrelele si sezlongurile sunt contra cost.
Facilităti camera: Toate camerele sunt dotate cu telefon, TV prin satelit, baie cu dus,
uscator de par, aer conditionat, incalzire, internet wireless, balcon si minibar.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EALRY BOOKING
10% (30.04.2020)

30.05, 06.06

168 €

151 €

13.06

177 €

159 €

20.06, 27.06, 29.08, 05.09

180 €

162 €

4.07

204 €

183 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

213 €

191 €

22.08

189 €

170 €

12.09

172 €

154 €

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.

Hotel Olympus Thalassea

de la

Paralia Katerini

184 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Personal amabil şi prietenos
Mic dejun foarte bun
Curăţenie exemplară

Descriere: Olympus Thalassea, este un hotel nou, tip boutique, care oferă standarde
ridicate de cazare. Hotelul este recomandat atât cuplurilor, cât şi familiilor cu copii.
Localizare: Hotelul este situat în Paralia Katerini, la 150m de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, internet wireless gratuit, terasă, cameră
pentru bagaje, salon pentru mic dejun, gradină, loc de joacă, serviciu zilnic de
curăţenie, cafébar, facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi.
Facilități camere: Olympus Thalassea are 20 de camere standard, superiore şi suite,
dotate cu aer condiţionat, balcon, uscător de păr, minibar, seif, televizor LCD, baie cu
duş, sistem de încălzire şi telefon. Camerele superioare au chicinetă utilată.
STANDARD
Loc in dubla

EALRY BOOKING
10% (30.03.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 12.09, 19.09

204 €

184 €

20.06

239 €

215 €

27.06, 04.07

265 €

238 €

Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;
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11.07

275 €

247 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

300 €

270 €

29.08

280 €

252 €

5.09

256 €

230 €

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.

Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Tropicana

de la

Paralia Katerini

146 €

7 nopţi | individual | MIC DEJUN
»»
»»
»»

Internet wireless inclus
Aproape de plajă
Raport corect calitate/preț

Descriere: Tropicana Hotel este o unitate de cazare mică cu 18 camere, ce
îndeplinesc un echilibru perfect între confort și stil.
Localizare: Hotelul este situat la numai 80 m de plajă, în centrul stațiunii.
Facilităti hotel: Internet wireless inclus, aer condiționat, salon pentru micul dejun,
gradină, bar, room service, animalele de companie nu sunt acceptate în hotel.
Oaspeții hotelului pot folosi parcarea publică gratuită situată în apropiere.
Facilităti camera: Tv prin satelit, un seif și un balcon privat, camere cu vedere la mare,
ceainic electric, o mașină de spălat vase .
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 12.09, 19.09, 26.09

146 €

27.06

165 €

3.07

179 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

204 €

29.08

190 €

5.09

185 €

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.

Hotel Rg Status

de la

Paralia Katerini

157 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Localizat aproape de magazine şi taverne
Hotel nou şi modern
Balcoane spaţioase

Descriere: Hotel RG Status, este un hotel nou şi modern, aşezat într-o zonă ferită
de tumultul staţiunii, dar nu departe de aceasta, oferind condiţii excelente de vacanţă.
Localizare: Hotelul se află în apropierea zonei comerciale din Paralia Katerini la 300m
de plaja cu nisip fin a staţiunii. În apropiere găsim magazine, cafenele şi taverne.
Facilități hotel: Hotelul dispune de salon de mic dejun, cafenea, internet wireless,
lift, sistem de încălzire, aer condiţionat, zonă de lobby cu recepţie, seif la recepție şi
parcare (locuri limitate).
Facilități camere: Cele 44 de camere sunt dotate cu aer condiţionat, televiziune prin
satelit, frigider, grup sanitar cu duş şi balcon generos cu mobilier adecvat.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-5% (31.03.2020)

13.06, 20.06, 05.09

165 €

157 €

27.06, 29.08

179 €

170 €

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

197 €

187 €

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 nopti se achita un
supliment de 20€/persoana, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli
personale.
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Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Akropol

de la

Paralia Katerini

165 €

7 nopţi | individual | MIC DEJUN
»»
»»
»»

HH
EXCLUSIV

Terasă
Loc de joacă
Acceptă animale de companie

Descriere: Hotel Akropol este situat la numai 50 m distanta de plajă și în imediata
apropiere a tavernelor, restaurantelor și teraselor. Este compus din 3 etaje si deține
camere spațioase și renovate.
Localizare: Hotelul Akropol este situat în centrul stațiunii Paralia Katerini, la doar 50
m de plajă și 100 m de biserică.
Facilităti hotel: Recetie deschisă 24h, restaurant a la carte, cafe bar, terasă, room
service, lift, parcare, internet wireless inclus, acceptă animale de companie.
Facilităti camere: Aer condiționat, baie cu duș, mini-bar, internet wireless inclus, Tv
prin satelit, telefon, seif, balcon.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 12.09, 19.09, 26.09

165 €

20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09

204 €

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.

Hotel Aktaion

de la

Paralia Katerini

224 €

7 nopţi | individual | mic dejun
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Recent renovat
Situat pe plaja din Paralia Katerini
Internet wireless

Descriere: Hotelul Aktaion este recunoscut pentru ospitalitatea cu care isi asteapta
turistii, este recent renovat și detine toate facilitățile pentru o vacanță de neuitat.
Localizare: Hotelul este situat în zona centrala a statiunii Paralia Katerini, chiar
pe plaja. În imediata apropiere se află numeroase taverne, cafenele, magazine de
suveniruri și supermarketuri.
Facilități hotel: Hotelul dispune de bar, restaurant, seif, televiziune prin satelit,
internet wireless.
Facilități camere: Camerele au aer conditionat, balcon, baie, uscator de par, internet,
televizor LCD, frigider, room service, telefon, internet wireless.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;
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STANDARD
Loc in dubla

16.05, 23.05, 30.05, 05.06, 12.06, 19.06, 18.09

224 €

26.06

258 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09

302 €

12.09

269 €

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.

Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Imperia President

de la

Paralia Katerini

83 €

7 nopţi | individual | self-catering
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Zonă centrală şi liniştită
Camere confortabile
Preparate delicioase la micul dejun

Descriere: Hotelul a fost contruit în anul 2012 şi pune la dispoziţie camere spaţioase
şi luminoase. Personalul ospitalier îşi îndreaptă atenţia către satisfacerea clienţilor.
Imperia President este un hotel cu o atmosferă veselă şi primitoare.
Localizare: Imperia President este situat în centrul staţiunii Paralia Katerini, la cca
120m de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lift, internet wireless gratuit, terasă,
cameră pentru bagaje, restaurant pentru mic dejun şi parcare (locuri limitate).
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, balcon, uscător de par,
frigider, seif, telefon, televizor LCD şi baie cu duş.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

16.05, 23.05, 30.05

83 €

6.06

137 €

13.06, 20.06, 27.06, 03.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09,
12.09, 19.09

146 €

26.09

101 €

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.

Hotel Panorama

de la

Paralia Katerini

177 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Situat pe plaja
Curatenie zilnica
Sezlonguri gratuite pe plaja

Descriere: Acest hotel reprezinta combinatia ideala intre un concediu linistit la malul
mării și apropierea de viata animata a statiunii.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja din Paralia Katerini, în imediata apropiere a
tavernelor și cafenelelor.
Facilități hotel: Panorama dispune de bar, room service, televiziune prin satelit și
internet wireless.
Facilități camere: Camerele hotelului dispun de aer conditionat, balcon, baie, incalzire
centralizata, uscator de par, televizor LCD, minibar, frigider, seif, telefon și internet
wireless.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.03.2020)

16.05, 23.05

197 €

177 €

30.05, 26.09

226 €

203 €

06.06, 13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09

237 €

213 €

27.06

251 €

237 €

4.07

270 €

270 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

311 €

310 €

29.08

269 €

253 €

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.
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Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Central

de la

Paralia Katerini

153 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Privelişte frumoasă
Poziționare ideală
Atmosferă relaxantă

Descriere: Cu o locaţie de invidiat, Hotel Central este un hotel cu o atmosferă vesela
şi primitoare.
Localizare: Situat în centrul staţiunii Paralia Katerini, vis-à-vis de biserica Agia Fotini,
la 50m de plajă.
Facilități hotel: Unitatea pune la dispoziţie 24 de camere, recepţie, lift, internet
wireless gratuit, cafébar, terasă, cameră pentru bagaje, restaurant pentru mic dejun.
Facilități camere: Camerele au mobilier din lemn şi sunt dotate cu televiziune prin
satelit, aer condiţionat, seif, răcitor, uscător de păr, grup sanitar cu duş şi balcon.
Camerele au vedere spre mare sau spre staţiune.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

16.05, 23.05

153 €

30.05

184 €

06.06, 13.06, 20.06, 19.09

197 €

27.06

225 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09

263 €

12.09

216 €

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.

Hotel Olympus

de la

Paralia Katerini

140 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Situat foarte aproape de plajă
Aer condiționat
Internet

Descriere: Hotelul Olympus este o proprietate modernă care oferă toate condițiile
turistilor sai, unul dintre atuuri fiind apropierea fata de mare. Situat într-o zona
linistita, este potrivit familiilor cu copii.
Localizare: Hotelul este situat la doar 20m de plaja, în centrul statiunii Paralia
Katerini.
Facilități hotel: Hotelul dispune de cafebar, internet, recepție, aer conditionat și
restaurant.
Facilități camere: Camerele au aer conditionat, incalzire centralizata, televiziune prin
satelit, frigider, balcon, baie, uscator de par, internet, room service, telefon și seif.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

202 - VARA 2020

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (31.04.2020)

16.05, 23.05

156 €

140 €

30.05, 26.09

167 €

150 €

06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 05.09, 12.09, 19.09

172 €

155 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

204 €

184 €

29.08

186 €

167 €

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.

Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Panorama Inn

de la

Paralia Katerini

185 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Aproape de mare
Design şi dotări moderne
Piscină

Descriere: Panorama Inn, prin arhitectura, designul și serviciile oferite are ca scop
crearea unui mediu care să ofere turistului un moment unic de vacanță și relaxare.
Localizare: Hotelul este situat în nordul staţiunii Paralia Katerini, la 100m de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, internet wireless gratuit, piscină cu
jacuzzi, umbrele şi sezlonguri la piscină, cafebar la piscină, salon de mic dejun, terasă,
parcare (locuri limitate). Oferă acces privat la terenuri de tenis şi baschet.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, balcon, uscător de par,
minibar, seif, televizor LCD, baie cu duş cu hidromasaj, detector de fum, telefon.
Paturile au saltele Mediastrom Mattresses. Camerele family dispun de chicinetă.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
16.05, 23.05, 19.09

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

185 €

30.05

213 €

06.06, 13.06, 20.06

224 €

27.06

251 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

287 €

29.08

273 €

5.09

263 €

12.09

230 €

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.

Hotel Korali

de la

Paralia Katerini

134 €

7 nopţi | individual | mic dejun
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Deschis tot timpul anului
Situat aproape de plajă
Internet wireless

Descriere: Hotelul este deschis tot timpul anului și oferă condiții bune de cazare și
facilități moderne la preturi accesibile.
Localizare: Hotelul Korali este situat în nordul statiunii Paralia Katerini, la 20m de
plaja.
Facilități hotel: Hotelul dispune de cafebar, salon de mic dejun, salon de recreere
cu televizor, recepție, sezlonguri și umbrele pe plaja, seif, parcare, internet wireless,
gradina.
Facilități camere: Camerele au aer conditionat, incalzire, televizor, telefon, frigider,
room service, grup sanitar cu duș, balcon, uscator de par, minibar, seif.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (15.03.2020)

16.05, 23.05, 19.09

153 €

138 €

30.05

167 €

107 €

06.06, 13.06, 20.06, 05.09

173 €

155 €

27.06, 29.08

186 €

167 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

204 €

184 €

12.09

162 €

145 €

26.09

149 €

134 €

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.

VARA 2020 - 203

Grecia

Riviera Olimpului

HH
EXCLUSIV

Hotel San Antonio

de la

Paralia Katerini

107 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Așezat în zonă liniștită
Mic dejun bogat
Lângă plajă

Descriere: Hotel San Antonio, este o afacere de familie, ai căror membri sunt atenți
la cerințele clienților. Hotelul este recent renovat și oferă spații de cazare în condiții
optime la prețuri accesibile.
Localizare: Hotel San Antonio este situat în zona de sud a stațiunii Paralia, la 80m de
plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lift, salon pentru mic dejun, cafébar,
terasă, facilități pentru persoane cu dizabilități, parcare cu locuri limitate.
Facilități camere: Cele 18 camere sunt dotate cu aer condiționat, balcon, uscător de
păr, răcitor,seif, televiziune prin satelit, telefon, grup sanitar cu duș și internet wireles.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

204 - VARA 2020

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
15% (30.04.2020)

16.05, 23.05

126 €

107 €

30.05

165 €

140 €

06.06, 13.06, 20.06

181 €

153 €

27.06, 29.08

201 €

170 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

228 €

193 €

5.09

167 €

142 €

12.09

149 €

127 €

19.09

136 €

116 €

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.

Grecia

Riviera Olimpului
HH
EXCLUSIV

Studio Christina Palace

de la

Olympic Beach

41 €

7 nopţi | individual | self-catering
»»
»»
»»

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

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).
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50%
din tariful la cazare, cu pat (in dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers., reducere 5 €/pers pe ultima banchetă
în autocar (loc solicitat doar la rezervare).
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

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS
FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
-45% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -20% (15.06.2020)

16.05

75 €

41 €

53 €

23.05, 26.09

89 €

49 €

62 €

60 €
71 €

30.05

109 €

60 €

76 €

87 €

06.06, 19.09

139 €

76 €

97 €

111 €

13.06, 20.06

155 €

85 €

109 €

124 €

27.06, 12.09

179 €

98 €

125 €

143 €

04.07

185 €

102 €

130 €

148 €

11.07, 05.09

205 €

113 €

144 €

164 €

18.07, 22.08, 29.08

229 €

126 €

160 €

183 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08

265 €

146 €

186 €

212 €

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.

VARA 2020 - 205

Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Platon

de la

Olympic Beach

236 €

7 nopţi | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Localizat lângă plajă
Personal prietenos
Balcoane mari

Descriere: Bucurându-se de o locaţie foarte bună, hotelul oferă o gamă variată de
facilităti, activităţi şi servicii pentru petrecerea unei vacanţe frumoase.
Localizare: Hotelul este situat central în staţiunea Olympic Beach, la 30m de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lift, internet wireless, restaurant, bar,
grădină, terasă, încălzire centralizată, saună, sală de fitness, sală de jocuri, piscină
interioară, loc de joacă pentru copii, cameră pentru bagaje şi parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, închidere electronică, TV
satelit, telefon, minibar, uscător de păr, baie cu duş şi balcon cu mobilier de exterior.
Acestea au vedere spre mare, spre Muntele Olimp sau spre staţiune.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
10% (29.02.2020)
5% (31.03.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 19.09, 26.09, 26.09

262 €

236 €

06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 29.08, 05.09

309 €

278 €

256 €
301 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07

344 €

310 €

334 €

01.08, 08.08, 15.08

391 €

352 €

378 €

22.08

356 €

320 €

345 €

12.09

282 €

254 €

275 €

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.

Hotel Giannoulis

de la

Olympic Beach

229 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Meniu diversificat
Localizare ideală
Raport calitate/preţ foarte bun

Descriere: Construit în anul 2009 și cu un personal orientat spre asigurarea celui mai
bun confort al clientului, oferă facilitățile necesare pentru o vacanță relaxantă.
Localizare: Hotel Giannoulis este localizat în stațiunea Olympic Beach, la 50m de
plajă la câţiva paşi de centrul staţiunii.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, o frumoasă grădină, lift, restaurant,
internet wireless, cafébar, seif la recepţie, room service, piscină pentru adulţi şi copii,
bar pe plajă, facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi şi parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, internet, baie, uscător de
păr, televizor LCD, televiziune prin satelit, room service, răcitor, telefon şi seif.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), 5 €/pers reducere pe ultima
banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

206 - VARA 2020

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-5% (29.02.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 12.09

262 €

20.06, 27.06

294 €

04.07, 11.07, 18.07, 29.08

327 €

311 €

25.07, 01.08, 09.08, 15.08

376 €

357 €

279 €

22.08

341 €

323 €

5.09

280 €

276 €

19.09, 26.09

229 €

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.

Grecia

Riviera Olimpului
Studios & Suites Ammos Beach

de la

Olympic Beach

180 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Localizat în centrul staţiunii, lângă plajă
Aer conditionat inclus
Chicinetă utilată

Descriere: Având o locaţie excelenţă lângă mare, unitatea de cazare este recent
renovată, ideală pentru vacanțe de familie, cu 35 de camere și apartamente mobilate
cu design modern cu vedere către Muntele Olymp sau către mare.
Localizare: Studioul este situat în centrul statiunii Olympic Beach, la 50m de plaja.
Facilități studio: Ammos Beach dispune de recepție, lift şi Internet wireless.
Facilități camere: Camerele sunt amenajate în stil minimalist şi sunt dotate cu aer
condiţionat, televiziune prin satelit, paturi cu saltele anatomice, internet wireless,
chicinetă (frigider, cuptor cu microunde, cafetieră și plită), uscător de păr, articole de
toaletă, grup sanitar cu duş şi balcoane mari şi mobilate.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

16.05

180 €

23.05, 30.05, 19.09, 26.09

204 €

06.06, 12.09

250 €

13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 29.08, 05.09

269 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

318 €

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.

Hotel Danai

de la

Olympic Beach

257 €

7 nopţi | individual | DEMIPENSIUNE
»»
»»
»»

Atmosferă intimă
Servicii excelente
Hotel elegant

Descriere: Hotelul contruit în anul 2010, este unul dintre cele mai moderne de pe
coasta Pieriei, acesta oferind servicii de lux şi facilităţi deosebite şi moderne.
Localizare: Hotelul Danai, este situat în staţiunea Olympic Beach, la aproximativ
400m de plajă.
Facilități hotel: Recepție, restaurant a la carte, bar, salon de mic dejun, sală de
conferinţe, sală de festivităţi, lift, internet wireless, piscină cu sezlonguri și umbrele,
spa, sală de fitness, parcare, facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi.
Facilități camere: Aer condiţionat, telefon, televiziune prin satelit, minibar, uscător de
par, seif, grup sanitar cu cadă/duş, internet wireless şi balcon.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (29.02.2020) 10% (25.04.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 06.06

302 €

257 €

272 €

13.06

336 €

285 €

302 €

20.06, 27.06, 04.07, 29.08, 05.09, 12.09,
19.09

349 €

297 €

314 €

11.07

380 €

323 €

342 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

455 €

387 €

410 €

22.08

395 €

335 €

355 €

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.

VARA 2020 - 207

Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Parthenon Art

de la

Olympic Beach

113 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Situat aproape de mare
Raport excelent calitate-preț
Atmosferă caldă și primitoare

Descriere: Parthenon Art îmbină perfect stilul grecesc cu serviciile de calitate, toate
contribuind la reușita unei vacanțe de neuitat.
Localizare: Hotelul Parthenon Art este situat în Olympic Beach, la numai 30m de
mare. În imediata apropiere se află magazinele, tavernele și barurile din zonă.
Facilități hotel: Restaurant, terasă, bar și sală de conferințe. La restaurantul hotelului
puteți degusta preparate cu specific grecești și preparate internaționale.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, balcon, baie cu duș/cadă,
uscător de par, televizor LCD, frigider, seif, internet wireless. Acestea au vedere la
mare sau la strada principală.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
15% (31.03.2020) 10% (30.04.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 26.09

142 €

113 €

127 €

06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 05.09,
12.09, 19.09

197 €

157 €

177 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08,
22.08, 29.08

236 €

188 €

212 €

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.

Hotel Grand Platon

de la

Olympic Beach

222 €

7 nopţi | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Localizat aproape de mare
Camere spaţioase şi moderne
Piscină

Descriere: Hotelul construit pe 12 hectare într-o frumoasa grădină şi este destinaţia
ideală pentru familiile cu copii.
Localizare: Grand Platon este localizat între Paralia Katerini şi Olympic Beach, la doar
250m de mare și de plajă, în apropiere de zona comercială.
Facilități hotel: Recepţie, lift, bar, restaurant, tavernă cu specific grecesc, loc de
joacă, piscină cu jacuzzi, sezlonguri și umbrele, piscină pentru copii, facilităţi pentru
persoane cu dizabilităţi, seif la recepţie, sală pentru evenimente, parcare, grădină.
Facilități camere: Balcon, aer condiţionat, încălzire centralizată, Internet, baie cu duş
cu hidromasaj, uscător de păr, televizor LCD/ satelit, frigider şi telefon.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

208 - VARA 2020

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
20% (29.02.2020)

16.05, 23.05

278 €

222 €

30.05

319 €

255 €
268 €

06.06, 13.06, 19.09, 26.09

335 €

20.06

364 €

291 €

27.06, 04.07, 29.08, 05.09

376 €

301 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

458 €

366 €

12.09

359 €

287 €

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.

Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Oympion Melathron

de la

Platamonas

172 €

7 nopţi | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Aproape de plajă
Piscină exterioară
Camere spaţioase

Descriere: Aşezat între munte şi mare, Olympion Melathron oferă turiştilor săi
posibilitatea petrecerii unei vacanţe perfecte, într-un mediu plăcut şi familial.
Localizare: Hotelul este localizat în Platamonas, la doar 100m de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lift, restaurant, salon pentru mic dejun,
bar, acces internet wireless (gratuit), piscină exterioară amenajată cu sezlonguri,
snack bar, loc de joacă pentru copii şi parcare.
Facilități camere: Camerele au încălzire/aer condiţionat, telefon, televiziune prin
satelit, minibar, uscător de păr, seif, grup sanitar cu cadă sau duş, internet wireless şi
balcon. Unele camere sunt dotate cu chicinetă.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
25% (30.04.2020)

16.05, 23.05

229 €

172 €

30.05

252 €

189 €
196 €

06.06, 19.09

262 €

13.06, 12.09

285 €

213 €

20.06, 05.09

302 €

227 €

27.06, 29.08

324 €

243 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

352 €

264 €

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 nopti se achita un
supliment de 20€/persoana, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli
personale.

Hotel Olympus Thea

de la

Platamonas

251 €

7 nopţi | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Piscină
Centru Spa
Internet wireless gratuit

Descriere: Hotel Olympus Thea este construit mai sus de şoseaua naţională
Thesalonik-Atena, în afara localităţii de la marginea mării, mai jos de castelul care-i
poartă numele, având o dispunere amfiteatrală, cu o vedere la marea Egee.
Localizare: Situat la periferia stațiunii Platamonas, la aproximativ 800 m de plajă.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, internet wireless gratuit,
recepție, bar, piscină, centru Spa, terasă, parcare, piscină, șezlonguri și umbrele.
Facilităti camera: Aer condiționat, Tv prin satelit, internet wireless gratuit, telefon,
mini-bar, seif, baie cu duș, birou, terasă cu scaune și măsuță, uscător de păr,
cosmetice de baie.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

30.05, 12.09, 19.09, 26.09

251 €

6.06

278 €

13.06, 20.06, 27.06, 29.08

314 €

4.07

317 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

340 €

5.09

305 €

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 nopti se achita un
supliment de 20€/persoana, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli
personale.
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Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Sun Beach

de la

Platamonas

244 €

7 nopţi | individual | demipensiune
»»
»»
»»

Atmosfera familiala
Localizare pe plaja
Meniu excelent

Descriere: Construit în una dintre cele mai frumoase staţiuni de pe Riviera Greciei,
hotelul ofera facilităţi moderne şi servicii bune.
Localizare: Hotelul Sun Beach este localizat în staţiunea Platamonas, foarte aproape
de Nei Pori, pe plajă, într-o zonă mai liniştită a staţiunii.
Facilități hotel: Recepţie, grădină, restaurant, piscină cu sezlonguri și umbrele,
internet wireless, cafébar, seif, room service, posibilităţi de practicare a sporturilor
nautice, loc de joacă pentru copii, beach bar, sezlonguri și umbrele la plajă şi parcare.
Facilități camere: Grup sanitar cu cadă/dus, uscător de păr, TV satelit, aer
condiţionat, frigider, seif (contra cost), internet wireless şi balcon.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

23.05, 30.05

244 €

6.06

297 €

13.06, 05.09

365 €

20.06, 27.06, 04.07

400 €

11.07

413 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

448 €

29.08

402 €

12.09

355 €

19.09, 26.09

286 €

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 nopti se achita un
supliment de 20€/persoana, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli
personale.

Hotel Kronos

de la

Platamonas

161 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Localizat central, lângă plajă
Servicii foarte bune
Atmosferă de vacanţă

Descriere: Construit central, în apropierea mării, hotelul cu dotări moderne şi camere
confortabile, este alegerea multor turişti care îşi doresc o vacanţă reuşită.
Localizare: Hotelul Kronos este situat în centrul staţiunii, la 60m de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lift, internet wireless, restaurant, taveră,
pizzerie, piscină şi bar la piscină, teren de joacă şi mini club pentru copii, lift, sistem de
încălzire, saună şi masaj (contra cost), sală de fitness, tenis de masă şi parcare.
Facilități camere: Camerele detin conexiune la internet, aer condiţionat, televizor
LCD, încălzire, seif, grup sanitar cu duş, cosmetice de baie, telefon, uscător de păr şi
balcon. Camerele au vedere spre Muntele Olimp, spre piscină sau spre grădină.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

16.05, 23.05

161 €

30.05, 26.09

171 €

06.06, 19.09

231 €

13.06, 12.09

247 €

20.06, 27.06, 29.08, 05.09

259 €

4.07

269 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

327 €

22.08

308 €

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 nopti se achita un
supliment de 20€/persoana, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli
personale.

Grecia

Riviera Olimpului

Hotel Kymata

de la

Platamonas

287 €

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Servicii excelente
Situat la malul mării
Hotel ospitalier

Platamonas este un oraș și o stațiune turistică la malul Mării Egee în districtul Pieria,
ce în antichitate purta numele de Herakleion. Cu o populație permanentă de aproape
2.000 de locuitori, numele orașului provine de la platani, arbori mari, impozanți,
care sunt destul de prezenți în zonă. La limita de nord a stațiunii se află un element
deosebit de pitoresc al zonei, castelul venetian, iar în partea sudică, Platamonas este
practic lipit de localitatea Nei Pori, la care se ajunge fie pe șoseaua care leagă cele
două localități, fie direct pe plajă. În apropiere se află parcul arheologic de la Dion cu
ruine grecești și romane. Iar lângă Dion este satul aromânilor, numit Karița (Karitsa).
Descriere: Situat într-o zonă liniştită din staţiune, în faţa mării, hotelul oferă facilităţi
moderne, camere luminoase cu ambient plăcut, personal amabil şi prietenos, toate
acestea poziţionând hotelul Kymata în topul preferinţelor clienţilor.
Localizare: Hotel Kymata este localizat în Platamonas, lângă mare, la baza Castelului
Platamonas.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant principal, restaurant a la carte, cafébar,
gradină, terasă, lift, sistem de încălzire, aer condiţionat, internet wirless, parcare,
room service. În faţa hotelului, este staţia pentru trenuletul care asigură trasportul
până în centrul staţiunii.
Facilități camere: Camerele au televiziune prin satelit, minibar, telefon, aer
condiţionat, uscător de păr şi baie cu duş(unele cu duş cu hidromasaj) şi balcon.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

Date check-in
16.05, 23.05, 30.05, 19.09, 26.09

STANDARD
Loc in dubla
287 €

6.06

312 €

13.06

345 €

20.06

450 €

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09

467 €

13.09

312 €

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 nopti se achita
un supliment de 20€/persoana, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și
cheltuieli personale.
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Grecia

Riviera Olimpului
HH
EXCLUSIV

Studio Niovi

de la

Nei Pori

65 €

7 nopţi | individual | self-catering
»»
»»
»»

Aproape de plajă
Camere aerisite şi spaţioase
Raport corect calitate/preţ

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.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;
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STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS
FIRST MINUTE VACANTE IN RATE
-40% (*locuri limitate) -30% (30.04.2020) -15% (15.06.2020)

23.05

129 €

65 €

84 €

97 €

30.05, 19.09

145 €

73 €

94 €

109 €

6.06

179 €

90 €

116 €

134 €

13.06, 12.09

199 €

100 €

129 €

149 €

20.06, 27.06, 05.09

219 €

110 €

142 €

164 €

04.07, 22.08, 29.08

235 €

118 €

153 €

176 €

11.07

249 €

125 €

162 €

187 €

18.07, 15.08

265 €

133 €

172 €

199 €

25.07, 01.08, 08.08

299 €

150 €

194 €

224 €

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.

Grecia

Riviera Olimpului
Hotel Olympic Star Beach

285 €

de la

Nei Pori

7 nopţi | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Hotel aşezat pe plajă
Camere decorate elegant
Atmosferă caldă şi primitoare

Descriere: Este un hotel cu personal atent la solicitările clienţilor, serviciile sale de
calitate şi asezarea de excepţie, urcându-l în topul preferinţelor celor ce vin în zonă.
Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Nei Pori, pe plaja premiată Blue Flag.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lift, restaurant, tavernă, grădină, cafébar
şi bar pe plajă, terasă, loc de joacă, internet wireless şi parcare. Olympic Star dispune
şi de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi. Sezlongurile şi umbrelele pe
plajă sunt gratuite, dacă se face consumaţie la beach barul hotelului.
Facilități camere: Camerele dispun de aer condiţionat, chicinetă, uscător de păr,
internet, frigider, seif, televiziune prin satelit, radio, grup sanitar cu duş şi balcon.

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

16.05, 23.05

285 €

30.05, 26.09

295 €

06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 29.08, 05.09

359 €

4.07

369 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

432 €

22.08

411 €

12.09, 19.09

358 €

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.

Hotel Manolas

de la

Nei Pori

149 €

7 nopţi | individual | self-catering
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Aproape de plajă
Chicinetă utilată
Aer conditionat

Descriere: Localizat într-o parte liniştită a staţiunii, la poalele Muntelui Olymp,
aproape de mare, Hotel Manolas, oferă celor ce îi trec pragul camere curate şi
aerisite, preferat de majoritatea turiştilor care aleg Nei Pori.
Localizare: Hotelul Manolas este localizat în staţiunea Nei Pori, la 100m de plajă, în
apropiere de zona magazinelor şi a tavernelor.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lift, salon pentru mic dejun, internet
wireless, cafébar, terasă şi parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicinete utilate complet, TV satelit,
frigider, seif, baie cu duş, uscător de păr, aer condiţionat şi telefon, prosoape.
Date check-in

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la
rezervare).
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar;

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
10% (25.04.2020)

23.05, 30.05, 06.06, 19.09

165 €

149 €

13.06

221 €

199 €

20.06, 27.06

244 €

219 €

4.07

253 €

227 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

306 €

275 €

29.08

248 €

223 €

5.09

204 €

184 €

12.09

188 €

169 €

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.
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Insula

Zakynthos
Situată la circa 300 km vest de Atena,
Zakynthos face parte din insulele Mării Ionice,
fiind cea mai sudică și a treia ca mărime
dintre acestea, după Corfu și Kefalonia. Are o
suprafața de 410 km pătrați, iar zona de litoral
se întinde pe aproximativ 125 km lungime.
Plajele sale naturale sunt răsfirate de-a lungul
coastelor de nord, sud și est, iar insula abundă
în plantații de măslini, împrăștiate pe dealurile
întinse, precum și păduri de pin cu priveliști
deosebite. Partea de vest a insulei este un
platou muntos, iar coasta de sud-vest, în mare
parte abunda cu stânci abrupte. Jumătatea de
est este o câmpie fertilă, dens populată, cu
plaje lungi de nisip, întreruptă de mai multe
dealuri izolate. Aici veti fi surprinsi de apusuri
superbe, intr-o atmosfera linistita, departe
de poluare fonica. În partea de sud-est se
află Golful Laganas, unde a fost înființat
Parcul Național Marin pentru protejarea
broaștelor țestoase Caretta-Caretta și a focii
meditaraneene Monachus-Monachus. De fapt,
este foarte simplu: toti cei care au ajuns pe
insula Zakynthos au ramas sub vraja ei și nu au
mai putut sa și-o scoata din suflete. Influentele
venetiene și traditiile grecesti confera insulei
specificitate.Venetienii au numit-o”Floarea
Orientului” (Fiore Di Levante) pentru
vegetatia sa deasa și bogata, pentru campiile
fertile, Homer, a mentionat-o în capodopera
sa –Iliada, altii i-au spus “Insula Parfumata”
datorita miresmei imbietoare a florilor pe care
le gasim în fiecare coltisor.

Plaje în Insula Zakynthos
Navagio – de un albastru infinit, celebra în toată lumea pentru spectaculozitate și nisipul alb și fin.
Tip: cu nisip fin, neamenajată;
Porto Zoro –plajă în sud-est, în zona verde a insulei, fără valuri în general, cu intrare lină în apă.
Tip: cu nisip fin, amenajata;
Kalamaki – localizată la aproximativ 6 km sud de orașul Zakynthos, în prelungirea golfului
Laganas. Este o zonă preferata de familiile cu copii datorită intrării line în apă.
Tip: nisip fin, recomandată familiilor, amenajată;
Makris Gialos – o plajă frumoasă în partea de nord a insulei, cu vegetație luxuriantă care se
reflectă în apele de cristal ale mării.
Tip: nisip fin și pietricele, ape verzi de cristal, amenajată;
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Sugestii
Hello Holidays

Navagio

Volimieso

Katastari

“Grotelor Albastre” (Blue Caves) este în
partea de nord a insulei Zakynthos, deplasarea până
acolo fiind accesibilă oricui cu mașina sau cu orice
alt mijloc de transport închiriat. Pentru cei pasionați
de scufundări, Blue Caves sau Keri Caves sunt două
atracții ale insulei Zakynthos care nu trebuie ratate,
pentru că aici chiar aveți ce vedea sub apa. Dacă
aveți și un apărat de fotogafiat subacvatic, atunci
puteți să surprindeți imagini spectaculoase.
Brocuțele testoase Caretta-Caretta.
Este vorba despre simpaticele broscuțe ce vin în
fiecare an din Africa în Insula Zakynthos pentru a se
împerechea și pentru a depune oualele pe plajele cu
nisip fin ce se găsesc în zona golfului Laganas. Există
excursii opționale numite „Turtle Spotting”
în care pot fi văzute aceste superbe
broaște țestoase. Va recomandăm
să nu ratați această excursie!

Alika
nas
Gerak
ari
Dossi
a
Pachi
Ambo a Ammos
ula

Navagio (sau Shipwrek), marca înregistrată a
insulei Zakynthos. Este locul unde în anul 1980
a naufragiat vasul de contrabandă Panagiotis.
Motorul i-a fost avariat într-o furtună, vasul s-a
lovit de stânci și a eșuat în locul pe care astăzi îl
recunoaștem cu toții. La Navagio nu se poate ajunge
decât de pe mare și, de aceea, o mini-croazieră de
o zi în jurul
insulei este obligatorie
dacă
vreți să va lăudați
că
ați fost în
Zakynthos.
Zona
Ag. Nikolas

Tvilivi
Akrotiri
Zakynthos
Argasi

Laganas

Vasilikos
Ag.Nikolaos

Limni Keriou

Golful Laganas

Zakynthos se mândreste cu…
Excursii opționale
CROAZIERĂ ÎN JURUL INSULEI
O bună ocazie pentru a va bucura ochii cu
priveliști de poveste pe coastele de Nord
și Sud. Ajungem la plaja Navagio unde
puteți explora celebra epavă. Este posibil
să întâlnim și broaștele țestoase.
TURUL INSULEI CU AUTOCARUL
O excursie prin intermediul căreia
veți avea posibilitatea să vizitați sate
tradiționale de munte, peisaje uimitoare,
să va cumpărați diverse suveniruri, sa
explorati câteva peșteri și multe alte
minunății ale insulei.
KEFALONIA
O călătorie încântătoare spre cea mai mare
insulă din arhipelagul Ionian. Vom explora
lacul sărat Melissani cu apa sa în culori
magice, peștera Drogorati, unde ne putem
juca în voie cu aparatul de fotografiat. Nu
vom uita plaja Myrtos și capitala insulei.

… Cel mai mare steag grecesc din lume care se află la Capul Keri,
acolo unde priveliștea asupra mării cu albastrul ei ireal și stâncile abrupte,
aproape verticale, te trimit parcă într-un vis.
… Epava fostului vas scoțian Panagiotis din golful Navagio,
eșuat pe țărm în anul 1980. Indiferent însă de câte legende s-au țesut în jurul ei,
plajă epavei este considerată și astăzi o veritabilă minune a naturii, poate cea mai
frumoasă plajă din Grecia.
… Carreta-Carreta, simpaticele testoasele cu cele mai dure carapace
din lume, sunt prezente în Zakynthos. Golful Laganas este cel mai mare loc de
cuibărit al lor din toată Mediterană. Se crede că 80% dintre aceste țestoase vin
din mare aici, vară de vară, să își facă cuib.
… Cameo Island, o insuliță în apropierea stațiunii Laganas, ce pare
desprinsă dintr-o filă de poveste. În timp, Cameo s-a transformat într-un fel de
insulă club, în care poți lua masă, poți face plajă sau îți poți petrece o dupăamiază liniștită. Atunci când nu este închisă, pentru că aici se organizează nunți,
zile în care pe insulă nu se poate intră.
… Dealul Bohali emană o amprenta energetică aparte, o încărcătură
puternică și te face să simți timpul în toate sensurile. Este o locație care te va
încânta cu priveliștea să unică și muzică autohtonă.
… Muzeul lui Solomos și al lui Kalvos (doi mari poeți ai
Greciei), îl găsim în piața Saint Marco și este dedicat renumitilor artiști, care
sunt simboluri naționale. Puteți admira manuscrise, fotografii în alb și negru,
portrete, haine, instrumente muzicale, oale și statuete. La intrarea în muzeu se
află mormântul lui Dionisios Solomos, marele poet al Greciei.
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Grecia

Insula Zakynthos
Hotel Palatino

de la

Zante Town

460 €

7 nopţi | avion | mic dejun
»»
»»
»»

Aproape de plaja
Hotel elegant
Teren de tenis

Descriere: Profesionalismul, ospitalitatea tipic greceasca și calitatea în serviciile
oferite, sunt cateva din atributele ce recomanda acest hotel elegant din Zakynthos.
Localizare: Hotelul Palatino este situat în oraşul Zante, la 100m de cea mai apropiată
plajă şi la 250m de centrul comercial.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lobby, bar, restaurant, teren de tenis
şi sală de conferinţe. Restaurantul Trinity servește preparate din bucătăria locală și
mediteraneană, gătite cu produse proaspete.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, televiziune prin satelit,
baie cu duş sau cadă, uscător de păr şi internet wireless.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 18 €/zi, pensiune completă 33 €/zi

460 €

27.06

479 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07

503 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08

547 €

29.08

497 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Strada Marina

de la

Zante Town

312 €

7 nopţi | avion | mic dejun
»»
»»
»»

Situat în orașul Zante
Aproape de mare
Terasă pe acoperis

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

EARLY BOOKING
-10% (30.04.2020)

13.06,20.06, 05.09

367 €

346 €

27.06, 29.08

396 €

372 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

436 €

408 €

12.09

351 €

331 €

19.09

330 €

312 €

Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 19 €/zi
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Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Zakynthos
Hotel Chryssi Akti

de la

Argassi

276 €

7 nopți | avion | Mic dejun
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

Renovat in 2016
Localizat pe plaja
Piscina exterioara

Descriere: Chryssi Akti este un hotel recomandat atat familiilor cat si cuplurilor.
Hotelul a fost construit in 1980 si renovat in anul 2016.
Localizare: Hotelul este situat in Argassi, chiar pe plaja, aproape de centrul statiunii, la
4 km de orasul Zante Town si la Statia de autobuz de afla la 50 m de hotel,
Facilităţi hotel: Receptie, salon pentru mic dejun, snack-bar, lobby-bar, lift, internet
wi-fi gratuit, seif la receptie (3 euro/zi). Piscina este comuna pentru Hotel Chryssi
Akti si Hotel Paradise Beach. La piscina si pe plaja, sezlonguri gratuite.
Facilităţi camere: Aer conditionat (7 euro/zi), baie cu dus, uscator de par, balcon,
racitor, TV, wi-fi gratuit. Curatenia in camere este asigurata de 2 ori pe sejur.
Date check-in

Reduceri: Copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti - achita transport, copil 2-11.99 ani achita 50% din
tariful la cazare, in camera cu 2 adulti; loc in tripla reducere 5 euro/pers
Supliemente: Cameră single 95 ; aer conditionat 7 euro/zi

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY
ULTRA FIRST
ROOMS -35% MINUTE -30%
(*locuri limitate) (31.03.2020)

FIRST
MINUTE -25%
(15.05.2020)

VACANTE IN
RATE -20%
(15.06.2020)
340 €

13.06, 19.09

425 €

276 €

298 €

319 €

20.06, 27.06, 29.08,
5.09

465 €

302 €

326 €

349 €

372 €

4,07

499 €

324 €

349 €

374 €

399 €

11.07, 18.07, 22.08

539 €

350 €

377 €

404 €

431 €

25.07, 1.08, 8.08, 15.08

565 €

367 €

396 €

424 €

452 €

12,09

449 €

292 €

314 €

337 €

359 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Alexandra Beach Resort

de la

Tsilivi

629 €

7 nopți | avion | Mic dejun
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Centru Spa
Internet wireless inclus

Descriere: Hotelul, prin serviciile sale, dotările și facilitatile pe care le oferă, face ca
fiecare vacanță petrecută să ramână în memoria turiștilor.
Localizare: Situat pe plaja de nisip Tsilivi din Zakynthos si la 15 minute de mers cu
mașina de capitala insulei ce ofera o gama variantă de muzee, activități culturale și
shopping. Proprietatea este situată la mai puțin de 8 km de aeroportul din Zakynthos
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, internet wireless gratuit,
recepție, bar, piscină, centru Spa, terasă, parcare, piscină, șezlonguri și umbrele.
Facilităti camera: Aer condiționat, telefon, frigider, uscător de păr, baie cu duș,
balcoane private și TV prin satelit.
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 13 €/zi, All Inclusive 28 €/zi

STANDARD
Loc in dubla

13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09

629 €

27.06, 29.08

676 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

739 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Zakynthos
Hotel Sunrise

de la

Tsilivi

533 €

7 nopţi | avion | all inclusive
»»
»»
»»

Exclusiv pentru adulti
Transfer gratuit catre plaja
Piscina mare

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

EARLY BOOKING
-8% (30.03.2020)

13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09

566 €

533 €

27.06, 29.08

613 €

577 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

676 €

634 €

Date check-in

Reduceri: al treilea adult in camera, reducere 20%

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Contessina

de la

Tsilivi

860 €

7 nopți | avion | Demipensiune
»»
»»
»»

Piscină
Camere spațioase
Loc de joacă

Descriere: Hotelul Contessina este foarte aproape de centrul stațiunii, într-o zonă
liniștită și relaxantă, turiștii putând descoperi usor stațiunea, dar și împrejurimile.
Localizare: Hotelul este localizat în stațiunea Tsilivi, Insula Zakynthos, la 6 km distanță
de orasul Zante și la 8 km distanță de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant, biliard, Tv, internet wireless în spașiile publice, lift, doctor,
piscină, loc de joacă pentru copii, rent a car, masaj (extra), piscină, șezlonguri și
umbrele, parcare gratuită.
Facilităti camera: Aer condiționat, telefon, frigider, uscător de păr, baie cu duș,
balcoane private și TV prin satelit.
Date check-in
13.06, 12.09, 19.09

860 €

20.06

880 €

27.06, 04.07

997 €

11.07, 29.08

1.006 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

1.056 €

05.09

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
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STANDARD
Loc in dubla

978 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Zakynthos
Hotel Contessa

de la

Argassi

460 €

7 nopți | avion | mic dejun
»»
»»
»»

Restaurant propriu
Servicii bune
Situat central

Descriere: Hotel Contessa este recunoscut pentru ospitalitate și amabilitatea
personalului, cat și pentru preparatele delicioase de la restaurantul propriu.
Localizare: Hotelul se află la mai puțin de 250m de plaja cu nisip din Argassi. Centrul
statiunii se află la 100m iar la 150m de proprietate exista o statie de autobus și una de
taxi. Portul Zakynthos este situate la 3km, iar aeroportul se gaseste la 5km.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscina, bar la piscină, restaurant, gratar, camera
de bagaje și parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, minifrigider, seif (contra
cost), baie cu duș, uscator de par, balcon.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 14 €/zi, Pensiune completă 26 €/zi

13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09

460 €

27.06

507 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07

570 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08

656 €

29.08

544 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Mirabelle

342 €

de la

Argassi

7 nopți | avion | mic dejun
»»
»»
»»

Aproape de plaja
Zona linistita
Piscină exterioară

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

Reduceri: copil 0-4,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 18 €/zi

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-15% (12.04.2020)
345 €

13.06, 20.06

378 €

27.06

459 €

413 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

566 €

505 €
474 €

29.08

530 €

05.09, 12.09

503 €

451 €

19.09

375 €

342 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

VARA 2020 - 219

Grecia

Insula Zakynthos
Hotel Andreolas

de la

Laganas

314 €

7 nopți | avion | mic dejun
»»
»»
»»

Situat pe plaja
Aproape de zona animate
Centru inchirieri masini

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

Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

13.06, 20.06, 27.06, 29.08, 05.09, 12.09

370 €

04.07, 22.08

424 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

464 €

19.09

314 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Best Western Zante Park

de la

Laganas

779 €

7 nopți | avion | Demipensiune
»»
»»
»»

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

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

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: All Inclusive 12 €/zi
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STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (30.04.2020)

13.06

848 €

779 €

20.06

990 €

906 €

27.06, 04.07, 11.07, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09

1.013 €

928 €

18.07

1.085 €

992 €

25.07, 01.08, 08.08

1.139 €

1.040 €

15.08

1.121 €

1.024 €

19.09

895 €

821 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Zakynthos
Hotel White Olive Elite

de la

Laganas

631 €

7 nopți | avion | All inclusive
»»
»»
»»

Piscină
Design modern
Aproape de plajă

Descriere: White Olive Elite Hotel Laganas este un hotel nou, de 5*, deschis din iulie
2019.
Localizare: Hotelul este situat la 300 m de plaja cu nisip, la 1,6 km de centrul stațiunii
Laganas, la 4 km de aeroport, la 7 km de orașul Zakynthos și de portul insulei,
Facilităti hotel: Restaurant, recepție 24h, internet wireless inclus, lift, doctor, piscină,
loc de joacă pentru copii, parcare, parcare, șezlonguri și umbrele.
Facilităti camera: Baie cu duș, aer condiționat, telefon, internet wireless inclus, minibar, uscător de păr, Tv prin satelit.
Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
-10% (29.02.2020) -5% (30.04.2020)

13.06

684 €

631 €

657 €

20.06

801 €

737 €

769 €

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07

1.005 €

920 €

963 €

01.08, 08.08, 15.08,22.08

1.084 €

991 €

1.037 €

29.08, 05.09

856 €

786 €

821 €

12.09, 19.09

699 €

645 €

672 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Hotel White Olive Premium

de la

Laganas

497 €

7 nopți | avion | All inclusive
»»
»»
»»

HH
EXCLUSIV

Piscină pentru copii
Camere spațioase
Plajă privată

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

Reduceri: copil 0-6,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING EARLY BOOKING
-10% (29.02.2020) -5% (30.04.2020)

13.06

590 €

546 €

20.06, 29.08, 05.09

652 €

603 €

568 €
627 €

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07

841 €

772 €

806 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08

895 €

821 €

858 €

12.09, 19.09

535 €

497 €

516 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Zakynthos
Hotel Canadian

338 €

de la

Laganas

7 nopți | avion | self-catering
»»
»»
»»

Piscina
Chicineta
Hotel elegant

Descriere: Hotelul Canadian este un hotel cochet și elegant, ce beneficiaza de o
locatie ideala – în apropiere de centrul celei mai cosmopolite statiuni din Insula
Zakynthos – Laganas.
Localizare:Hotelul este situat la aproximativ 300m de plaja, în stațiunea Laganas.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, piscina, piscina pentru copii, umbrele și
sezlonguri, seif, restaurant, bar, supermarket, magazin de suveniruri.
Facilități camere: Camere sunt dotate cu aer conditionat, uscator de par, masa de
calcat, televizor, chicineta, frigider, baie cu duș.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
13.06, 29.08, 05.09, 12.09

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Mic deju 9 €/zi, Demipensiune 20 €/zi

347 €

20.06

361 €

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07 ,01.08, 08.08, 15.08

449 €

22.08

434 €

19.09

338 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Bozikis Palace

de la

Laganas

345 €

7 nopți | avion | mic dejun
»»
»»
»»

Aproape de plaja
Gradina
Piscina

Descriere: Asezat confortabil foarte aproape de plaja, hotelul pune la dispozitia
turistilor condiții foarte bune de cazare și masa.
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Laganas, la aproximativ 150m de plaja cu
nisip, la 1km de Agios Sostis și la 8km de capitala insulei.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, recepție, curte interioara, bar,
snackbar, piscina, sezlonguri și umbrelute, parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, telefon, frigider, seif și
balcon cu vedere spre Golful Laganas.

Suplimente: cina 17 euro/pers/zi
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-15% (30.04.2020)
345 €

13.06, 20.06

378 €

27.06

418 €

379 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 05.09, 12.09, 19.09

472 €

425 €

01.08, 08.08, 15.08,22.08

496 €

445 €

29.08

482 €

433 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Zakynthos
Hotel & Appartments Albatros

de la

Laganas

276 €

7 nopți | avion | Mic dejun
HH
EXCLUSIV

»»
»»
»»

In centrul statiunii Laganas
Piscina exterioara
Wifi gratuit

Descriere: Laganas este cu siguranta locul din Zakynthos unde trebuie sa ajungi daca
esti in cautare de distractie.
Localizare: Situat in centrul statiunii Laganas, la 300 m de plaja cu nisip si la 8 km de
aeroport. Statia de autobuz de afla la 5 m de hotel.
Facilităţi hotel: Receptie, restaurant, lobby bar, terasa, snack bar, internet wi-fi,
piscina exterioara, sezlonguri si umbrele. Seif la receptie – 2.5 euro/zi. Zona comuna
(receptie, snack bar, restaurant si bar) a fost complet renovata.
Facilităţi camere: Chicineta, frigider, baie cu dus si uscator de par, balcon, wi-fi
gratuit, aer conditionat (7 euro/zi). Curatenia este asigurata de 2 ori pe sejur.
Date check-in

Reduceri: Copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; loc in tripla reducere 5 euro/pers
Supliemente: Cameră single 95 €; aer conditionat 7 euro/zi

STANDARD
Loc in dubla

ECONOMY
ULTRA FIRST
ROOMS -35% MINUTE -30%
(*locuri limitate) (31.03.2020)

FIRST
MINUTE -25%
(15.05.2020)

VACANTE IN
RATE -20%
(15.06.2020)

13.06, 20.06, 19.09

425 €

276 €

298 €

319 €

340 €

27.06, 12.09

449 €

292 €

314 €

337 €

359 €

4.07, 11.07, 18.07, 22.08,
29.08, 5.09

465 €

302 €

326 €

349 €

372 €

25.07, 1.08, 8.08, 15.08

499 €

324 €

349 €

374 €

399 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Astir Beach

de la

Laganas

434 €

7 nopți | avion | mic dejun
»»
»»
»»

Recomandat familiilor cu copii
Situat pe plaja
Piscina

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

Reduceri: copil 0-6,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 10 €/zi, All Inclusive 24 €/zi

STANDARD
Loc in dubla

13.06

458 €

20.06, 27.06, 04.07

525 €

11.07

531 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

570 €

22.08

541 €

29.08, 05.09

529 €

12.09

462 €

19.09

434 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Zakynthos
Vila Panorama

de la

Limni Keri

268 €

7 nopți | avion | self-catering
»»
»»
»»

Camere decorate modern
Chicinetă
Parcare gratuită

Descriere: Panorama este alegerea ideală pentru cei care doresc o vacanţă liniştită.
Localizare: Vila Panorama este situată în Limni Keri, la 150 m de plajă.
Facilități vila: Complexul modern de apartamente pune la dispoziţia oaspeţilor
parcare şi piscină în aer liber cu zonă de înot pentru copii, cu umbreluţe şi sezlonguri.
Facilități camere: Camerele sunt mobilate modern şi sunt dotate cu chicinetă cu
frigider, baie cu duş, uscător de păr, televizor, internet wireless, telefon şi seif.

Reduceri: copil 0-7,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Mic dejun 8 €/zi

Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

13.06, 20.06

296 €

27.06

313 €

04.07, 11.07, 29.08, 05.09

335 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

374 €

22.08

357 €

12.09

287 €

19.09

268 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Studios Dolphins

de la

Limni Keri

288 €

7 nopți | avion | self-catering
»»
»»
»»

Grătar
Parcare
Loc de joacă

Descriere: Studios Dolphins este recomandat atât pentru familiile cu copii, cât și
pentru tineri, studioul oferă tot ceea ce este necesar pentru o vacanță reusită.
Localizare: Este situat în micul sat stațiune Limni Keri, aproape de plajă, la 16 km de
orașul și portul Zakynthos. În apropiere se găsesc magazine și cafenele.
Facilităti studio: Studioul dispune de gradină amenajată cu spatii de relaxare, parcare,
loc de joacă pentru copii, zona pentru grătar, internet wireless.
Facilităti camere: Studiourile sunt dotate cu chicinete utilate, balcoane, baie cu duș,
cu uscător pentru păr, Tv prin satelit, aer condiționat (contra cost).
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
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STANDARD
Loc in dubla

13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09

288 €

27.06, 29.08

325 €

04.07,11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

374 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Zakynthos
Hotel Letsos

de la

Alykanas

271 €

7 nopți | avion | mic dejun
»»
»»
»»

Mic dejun variat
Aproape de plajă
Facilități pentru copii

Descriere: Letsos este un hotel nou, modern, care beneficiaza de personal cu
experienta și care isi asteapta turistii pentru un concediu relaxant în mijlocul naturii.
Localizare: Hotelul se află la 200 m de plaja Alykanas și la 14 km de aeroportul din
Zakinthos.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, bar, piscina, recepție, loc de joaca
pentru copii, facilitate pentru personae cu dizabilitati.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor, baie cu duș,
uscator de par, balcon.
Date check-in

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 10 €/zi

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (30.04.2020)

13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09

292 €

271 €

27.06

319 €

294 €

04.07,11.07, 18.07, 25.07

355 €

325 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08

456 €

411 €

29.08

362 €

331 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Studio Zante Nest

de la

Alykanas

308 €

7 nopți | avion | self-catering
»»
»»
»»

Piscină
Internet wireless gratuit
Parcare gratuită

Descriere: Studio Zante Nest este preferat atât de familiile cu copii, cât de cuplurile
ce doresc un sejur relaxant.
Localizare: Zante Nest Studios este localizat în Alikanas, la doar 300 de metri de plajă
și la 12 km distanță de Aeroportul Internațional din Zakynthos.
Facilităti hotel: Piscină în aer liber dotată cu sezlonguri și umbrele, internet wireless
gratuit în zonele publice și parcare gratuită, mese de biliard și tenis, bar și restaurant.
Facilităti camera: Studiourile au aer condiționat, birou și balcon cu vedere la grădină.
De asemenea, fiecare dintre ele are baie privată cu duș și uscător de păr, o chicinetă
cu frigider, filtru de cafea, plită și ustensile de bucătărie.
Date check-in

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Mic dejun 8 €/zi,

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)

13.06, 19.09

325 €

308 €

20.06

339 €

320 €

27.06

388 €

365 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07

452 €

423 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08

519 €

483 €

29.08

425 €

398 €

05.09

355 €

335 €

12.09

341 €

323 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București,
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Insula

CORFU
Un fort maiestuos, trasee romantice și plaje
unde vegetația se îmbină cu marea de safir...
Corfu este una dintre cele mai frumoase și
populare insule Greciei. Este cosmopolită,
este variată, este darnică și, peste toate, este
un rai al peisajelor și gastronomiei grecești.
Paleokastritsa, Sidari, Kassiopi și Acharavi sunt
locuri turistice de vizitat în partea nordică,
în timp ce împrejurimile te așteaptă cu sate
minunate și numeroase obiective turistice.
Exceptând plajele, punctul culminant al insulei
este Old Town, cu stilul caracteristic venețian.
La fel de maiestuoase sunt casele iconice ale
orașului, Arcadele Liston și Piața Spianada cea mai mare din Balcani. Venețieni, englezi,
francezi, ruși, greci au trăit și au înflorit aici,
lăsându-și amprenta pe numeroasele atracții.
Au compus o cultură diversă pe care o vei
descoperi în fiecare pahar de lichior kumquat,
pe fiecare alee labirint din Campiello, în fiecare
poveste de dragoste împărtășită la Canal
d’Amour.

Plaje în Insula Corfu
Paleokastritsa este considerată una dintre cele mai bune
plaje din insulele grecești. Deși mică, ea este populară pentru
apele reci și pentru mediul încântător. Plajele din împrejurimi sunt
înconjurate de păduri de măslini, creând un peisaj dramatic, frumos.
Agios Gordios este una dintre cele mai populare plaje din
Corfu, mărginită de impresionatul Ortholithi, o stâncă uriașă care
iese din mare. Drumul până din stațiunea Agios Gordios până la
plajă este o încântare. Treci printre podgorii și măslini înalți.
Glyfada, o plajă distinsă du Blue Flag, se impune prin întinderea
generoasă de nisip și formațiunile stâncoase impunătoare. Un peisaj
cu iz exotic, care atrage în mare parte tineri, fiind dintre cele mai
bune exemple ale plajelor de nisip ale insulei.
Mirtiotissa este un paradis de nisip înconjurat de peisajul
magic al stâncilor verzi și al apelor cristaline. Plaja a fost
caracterizată de scriitorul englez Lawrence Darrell ca fiind cea mai
frumoasă din lume pentru împrejurimile dramatice.
Canal d’Amour este o zonă idilică, cu formațiuni de rocă
unice, însumând o serie de golfuri și canale minunate. Cu ape
cristaline, Canalul Iubirii reprezintă unicitatea insulei. Conform
tradiției, cuplurile care înoată prin canalul Canal d’Amour se vor
căsători curând. Imaginează-ți doar cât este de aglomerată.
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Sugestii
Hello Holidays
insulele Diapontia
Navighează în depărtare ... spre
insulele Diapontia. O destinație
Sidari
Kassiopi
preferată a marinarilor, insulele
Arilas
Diapontia la nord de Corfu sunt
ideale pentru scufundări și pescuit.
Agios Georgios
Pastitsada, sofrito și
Ipsos
Paleokastritsa
bourdeto
MAREA
Dassia
Savurează câteva minuni culinare,
IONICA
Gouvia
precum Pastitsada, sofrito și bourdeto.
Alege taverne tradiționale departe de
CORFU TOWN
zarva orașului, de unde poți zări frumusețea
liniștitoare a mării
Pantokratoraș
Străbate-i potecile. Vei găsi o mare de verdeață și
Agios
Gordis
așezările vechi unde stau ascunse bogățiile Pantokratoraș,
Agios
Ioanis
printre care și mănăstirea cu același nume.
Palatul Achillion
Descoperă mângâierea unei împărătese: Palatul Achillion, unul
dintre cele mai fermecătoare din Grecia. Locul unde împărăteasa
Sissi și-a găsit consolarea după sinuciderea fiului său Rudolph.
Faimoasa statuie a lui Ahile se află în grădinile sale.
Kavos

Excursii opționale
Marele tur al insulei Corfu - Se viziteaza Achillion,
apoi continuam cu Paleokastritsa și Sidari, un mic orașel aglomerat
din nordul insulei unde veti descoperi “Canal d’Amour”și va veti
delecta cu frumusetile plajelor locale.
Kanoni –Kalypso – Corfu – Glyfada - Vizitam
manastirea Valcherna, continuam cu peninsula Kanoni Pontikonissi.
Ne vom continua croaziera de-a lungul coastei descoperind Calypso
Star, Insula Vidos, orașul Corfu și superba plaja din Glyfada
Paxi – Antipaxi - Doua insule vecine, la 14 km de Corfu și
respectiv 20 de km de continent. Paxi seamana cu o uriasa gradina
plutitoare, acoperita cu flori de camp și maslini verzi-argintii,
plantati de venetieni cu peste 300 de ani în urma.
Croaziera Pesterilor Paxi și Antipaxi
Veti pleca din cu vaporul spre Insula Paxi. Prima oprire va fi la
Pesterile Albastre. Veti merge apoi în Antipaxi unde veti face
sarituri de pe vapor. Ultima oprire este în Gaios, un loc excelent
pentru a savura mancare traditional greceasca sau pentru a
cumpara suveniruri.
Laguna albastra și tarmul grecesc - Dupa 25
de minute de navigare descoperim pestera Mourtos, unde s-a
ascuns flota greceasca în timpul celui de-al doilea razboi mondial.
A doua oprire va fi în golful unde s-a turnat “Laguna Albastra”,
avand ocazia sa inotam în apele exotice. Ultima oprire va fi în satul
pescaresc Sivota.
Croaziera Paxos – Parga Veti pleca cu vaporul spre
Insula Paxi. Prima oprire va fi în Gaios, capitala insulei Paxos. Vom
pleca apoi spre partea continentala și vom opri în orașul port Parga.
Seara greceasca - Va invitam la un program artistic
traditional grecesc, unde veti putea savura mancarurile și bauturile
specifice și mai mult decat atat veti putea invata cativa pasi din
dansurile traditionale: sirtaki și zorba.
Aqualand - Ia-ti familia și prietenii și vino în lumea jocurilor
acvatice de la Aqualand, unul dintre cele mai mari parcuri acvatice
din sud-estul Europei.

Cele mai
cunoscute stațiuni
Paleokastritsa este, probabil, cea mai renumită
stațiune a insulei. Ea oferă taverne locale cu vedere la
golful albastru și șase plaje cu nisip și pietriș împrăștiate în
jurul zonei. Imediat după portul principal al staținii se află
Manastirea Fecioarei.
Corfu Town, capitala insulei, este unul dintre cele mai
frumoase și mai elegante orașe din Grecia. Se distinge prin
arhitectura venețiană și cele două cetăți care păzesc orașul.
Kassiopi este un mic sat de pescuit, popular pentru
scufundări și dominat de o cetate romană. De-a lungul
portului există câteva taverne cu mâncăruri delicioase din
pește.
Benitses este un sat de pescari și o stațiune
cosmopolită, care și-a păstrat caracterul pitoresc și
frumusețea autentică. În jurul său găsești numeroase plaje
pentru familii și Muzeul Shell, cu cea mai bună colecție de
cochilii din Europa
Sidari, o stațiune turistică populară, este recunoscută
pentru frumusețe sălbatică. Situată chiar lângă faimosul
Canal d ‚Amour (Canalul iubirii), Sidari are un port mic, de
unde poți pleca spre insulele izolate Othoni, Mathraki și
Erikoussa, cunoscute pentru golfurile lor uimitoare și apele
turcoaz.
Pelekas se află pe una dintre cele mai frumoase dealuri
ale insulei, oferind vederi panoramice uluitoare și o plajă
frumoasă de nisip fin. Fiind un sat mic, el este adesea
folosit ca punct de acces pentru unele dintre marile plaje
din apropiere: Glyfada, Pelekas și Myrtiotissa.
În Gouvia se află cel mai mare port de agrement al
insulei Corfu, extrem de activ în timpul verii. El a fost
construit pe locul unui vechi port venețian și are un aer
aparte, concentrându-se pe o gamă largă de activități și
cazare, precum și taverne, cafenele, baruri și cluburi de
noapte.
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Grecia

Insula Corfu

Hotel Marbella

de la

Agios Ioannis Peristeron

921 €

7 nopţi | avion | Demipensiune
»»
»»
»»

Panorama superba
Situat pe plaja
Centru Spa

Descriere: Marbella Beach este un resort ingrijit si modern, compus din cladirea
principala si mai multe cladiri auxiliare, toate integrate intr-o frumoasa gradina.
Localizare: Hotelul este situate pe plaja, in statiunea Agios Ioannis, pe coasta de est a
Insulei Corfu.
Facilităti hotel: Restaurant cu aer conditionat, terasa exterioara cu vedere la mare,
restaurant à-la-carte, bar, coafor, lift, parcare, activitati sportive si de agreement,
2 piscine, terasa cu sezlonguri si umbrele de soare, sauna, sala de fitness, tenis
de masa, teren de tenis, volei si baschet, poolbar, snack-bar, beach bar, animatie,
discoteca, mini-club, piscina pentru copii, loc de joaca. Plaja este cu nisip si pietricele,
iar accesul se face prin traversarea unui pod de cca. 200 m - pe plaja sezlonguri si
umbrele.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de conexiune la internet WI-FI, TV satelit,
radio, telefon direct, mini-bar, baie, uscator de par, aer conditionat, seif.

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Pensiune completă 23 €/zi, Ultra All Inclusive 46 €/zi
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

17.06

921 €

24.06

1.028 €

01.07, 08.07, 26.08, 02.09

1.108 €

15.07

1.187 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08

1.247 €

19.08

1.168 €

09.09

1.001 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Corfu
Hotel Kontokali Bay

de la

Kontokali

790 €

7 nopţi | avion | mic dejun
»»
»»
»»

Piscina acoperită
Sală de fitness
Facilităţi pentru copii

Descriere: Hotelul este unul confortabil și luxos, foarte apreciat de turisti, compus
din cladirea principala și mai multe cladiri auxiliare construite similar unui bungalow,
perfect pentru un concediu relaxant, cu servicii foarte bune.
Localizare: Situat intr-o zona linistita, pe o mica insula cu 2 plaje cu nisip fin. Hotelul
se află la 6 km de orașul Corfu și la 300m de statia de autobuz.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, bar, lobby lounge, internet (contracost), parcare, piscina, terasa, piscina acoperita, sala de fitness, facilităţi pentru copii.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu radio, telefon, televizor satelit, seif, aer
conditionat, uscator de par, balcon sau terasa.
Date check-in

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 24 €/zi, Pensiune completă 37 €/zi

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)

17.06, 24.06, 02.09, 09.09

863 €

790 €

01.07

882 €

808 €

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

994 €

908 €

26.08

975 €

891 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Ikos Dassia

de la

Dassia

1663 €

7 nopţi | avion | ultra all inclusive
»»
»»
»»

7 restaurante à la carte
Bucătari premiați cu stele Michelin
Cinematograf în aer liber

Descriere: Ikos Dassia combina luxul și rafinamentul, fiind preferat de familiile cu
copii deoarece exista foarte multe facilități pentru cei mici.
Localizare: Hotelul Ikos Dassia este situat pe plaja, intr-un golf izolat, în stațiunea
Dassia, una dintre cele mai importante statiuni din Insula Corfu.
Facilități hotel: Hotelul dispune de 7 restaurante care oferă meniuri à la carte,
majoritatea pregătite de bucătari celebri premiați cu stele Michelin, piscine, spa, loc
de joaca pentru copii, restaurant, bar, cinematograf în aer liber și parcare.
Facilități camere: Camerele au aer conditionat, internet wireless, balcon, baie cu
cada/dus, minibar dotat complet, televiziune prin satelit.
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-20% (29.02.2020)

17.06

1.833 €

1.663 €

24.06

1.850 €

1.690 €

01.07, 08.07, 15.07

1.947 €

1.856 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08

2.383 €

2.270 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Corfu

Mayor La Grotta Verde Resort
Agios Gordios

de la

1157 €

7 nopţi | avion | Demipensiune
»»
»»
»»

Adults Only
Internet wireless
Piscină interioară încălzită

Poate unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice este Biserica Sfantului
Spiridon pe care e imposibil sa nu o observati, caci clopotnita de 45 de metri se inalta
peste toate cladirile din centrul vechial orașului Corfu. Sfantul Spiridon este patronul
orașului, un martir corfiot care a infaptuit numeroase miracole de-a lungul vietii. În
biserica sunt moastele acestuia și veti observa numerosi crestini veniti sa se roage la
sarcofagul din argint care le adaposteste. Interiorul bisericii a fost complet redecorat
în secolele XVIII și XIX în stil aparte, cu influente romano-catolice.
Descriere: Situat intr-o zona deosebit de pitoreasca, idilica, cu priveliște asupra plajei
Mayor, hotelul este destinat adultilor. Nu este recomandat persoanelor cu probleme
locomotorii sau în scaune cu rotile, datorita reliefului. Complexul pune la dispozitia
oaspetilor camere și apartamente renovate recent și mobilate elegant. Majoritatea au
vedere spre marea Ionica, fiind situate în cladirea principala sau în bungalow-uri.
Localizare: Hotelul Mayor La Grotta Verde Grand Resort este amplasat pe plaja, la
500m de centrul statiunii Agios Gordis și la 19km de aeroportul Corfu.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție non-stop, 5 restaurante, 6 baruri, 1
piscina interioara incalzita, 2 piscine în aer liber, sală de fitness, centru spa, jacuzzi,
sauna și internet wireless, parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, televiziune prin satelit,
DVD player, mini frigider, mini bar la cerere, halate de baie, seif, room service,
telefon direct, internet wireless.

Suplimente: All Inclusive 34 €/zi
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

17.06, 24.06, 01.07, 26.08, 02.09, 09.09

1.157 €

08.07

1.222 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08

1.271 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Corfu
Hotel Mayor Pelekas Monastery

de la

Pelekas

945 €

7 nopţi | avion | Demipensiune
»»
»»
»»

Plaja premiata Blue Flag
Wi-fi gratuit
Sezlonguri la plaja gratuite

Descriere: Mayor Pelekas Monastery este alegerea ideala pentru tinerii care isi
doresc o escapada intr-un loc plin de romantism, dar si pentru familiile cu copii.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja Kontogialos, la 14 km de aeroport.
Facilităti hotel: Wi-fi, plaja premiata Blue Flag in 2016, receptie, parcare, prosoape
de plaja, piscina, piscina pentru copii, miniclub, loc de joaca, amfiteatru, sala de
spectacole interioara, volei pe plaja, fitness, biliard, tenis de masa, masa de fotbal,
masaj, Yoga & Pilates, sezlonguri gratuite pe plaja si la piscina, muzica live.
Facilităti camera: Balcon, aer conditionat, televizor LCD, DVD-player, internet WiFi
gratuit, mini frigider, uscator de par, seif, halate si papuci, filtru cafea si ceai.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: All Inclusive 19 €/zi

17.06, 24.06, 01.07, 26.08, 02.09, 09.09

945 €

08.07

1.145 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08

1.295 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Louis Corcyra Beach

de la

Gouvia

802 €

7 nopţi | avion | all inclusive
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Aer condiționat
Loc de joaca și piscina pentru copii

Descriere: Un hotel cu servicii ireprosabile unde oaspetii se pot relaxa traind
momente placute impreuna cu familia și prietenii.
Localizare: Situat pe plaja din Golful Gouvia, la 500 m de centrul statiunii și la 9 km
de orașul Corfu. Aeroportul International Corfu se află la 10km de proprietate.
Facilități hotel: Hotelul dispune de 3 restaurante, 4 baruri, 3 piscine și un club al
copiilor, seri tematice și spectacole de divertisment, gradina, jacuzzi, teren de tenis,
fotbal, piscina pentru copii, loc de joaca pentru copii.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, balcon sau terasa, telefon
direct, uscator de par, seif (contra-cost), televizor satelit, mini frigider.
Date check-in

Reduceri: copil 0-13,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

STANDARD
Loc in dubla

EARLY BOOKING
-10% (29.02.2020)

17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 26.08, 02.09, 09.09

876 €

802 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08

1.112 €

1.015 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Corfu
Hotel Aeolos Beach

de la

Achilleio

717 €

7 nopţi | avion | All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja privata
Loc de joaca
Centru Spa

Descriere: Aeolos Beach dispune de o gradina luxurianta si ofera o priveliste de
neegalat catre Marea Ionica si catre munte.
Localizare: Hotelul este situat in Perama in mijlocul unor frumoase gradini, la 8 km de
Corfu Town, la 7 km de aeroport si la numai 50 m de plaja.
Facilităti hotel: 2 restaurante, piscine, 4 baruri, 2 piscine exterioare, teren de tenis,
tenis de masa, loc de joaca pentru copii, miniclub, magazin de suveniruri, echipa de
animatie, plaja privata, centru spa.
Facilităti camera: Camerele dispun de aer conditionat, televizor, telefon, internet,
minibar, facilitati pentru prepararea ceaiului si a cafelei, seif, balcon sau terasa.
Date check-in

Reduceri: copil 0-6,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

STANDARD
Loc in Bungalow

EARLY BOOKING
-10% (31.03.2020)

17.06, 24.06, 02.09, 09.09

782 €

717 €

01.07

799 €

733 €

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

904 €

827 €

26.08

887 €

812 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Ariti Grand

de la

Nafsikas

464 €

7 nopţi | avion | Mic Dejun
»»
»»
»»

Piscina exterioara
Aproape de plaja
Centru Spa

Descriere: Ariti Grand este inconjurat de o gradina de 4000 m si reprezinta alegerea
excelenta atat pentru cupluri, cat si pentru familiile cu copii.
Localizare: Hotelul este situat la 130 m de plaja, la aproximativ 1 km de centrul
statiunii Kanoni si la 4 km distanta de Corfu Town.
Facilităti hotel: Restaurant, bar principal, bar la piscina, piscina exterioara, piscina
pentru copii, piscina interioara, centru SPA (200 m de hotel), teren de tenis, 2 Sali
de conferinte.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de balcon, mini frigider, baie spatioasa, aer
conditionat, Tv, telefon cu linie directa, foehn, room service (la cerere), WiFi.

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 10 €/zi, All Inclusive 24 €/zi
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla

17.06, 24.06

464 €

01.07, 08.07, 15.07, 02.09, 09.09

545 €

22.07

580 €

29.07, 05.08, 12.08, 19.08

627 €

26.08

615 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Corfu
Hotel Belvedere

de la

Benitses

431 €

7 nopţi | avion | all inclusive
»»
»»
»»

Aer condiționat
Piscină cu apă sărată
Parcare

Descriere: Hotelul Belvedere asigura turistilor o gama larga de facilități și servicii
oferite de un personal cu experienta și amabil.
Localizare: Hotelul Belvedere este situat în sudul vestitei statiuni Benitses, peste
drum de plaja cu nisip și pietris. Hotelul se află la 16km de orașul Corfu, intr-o zona
linistita. Statia de autobuz se află chiar în fata hotelului.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, piscina în aer liber cu apa
sarata, bar la piscina, lobby lounge și parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu balcon, baie cu cada sau dus, mini frigider,
aer conditionat și televizor satelit.
COMFORT
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-2,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

17.06

431 €

24.06

473 €

01.07, 08.07, 02.09, 09.09

504 €

15.07

520 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08

615 €

26.08

599 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Messonghi Beach

de la

Moraitika

530 €

7 nopţi | avion | all inclusive
»»
»»
»»

Aer condiționat
Aqua Park
4 restaurante & grill pe plajă

Descriere: Unul dintre puținele hoteluri din Corfu care detine un aquapark. Serviciile
sunt ireprosabile și unitatea de cazare merita mult peste cele 3 stele din categorie.
Localizare: Situat intre statiunile Moraitika și Messonghi, la Marea Ionica. Hotelul se
află la 22km de orașul Corfu și la 20km de aeroport.
Facilități hotel: Hotelul dispune 4 restaurante, grill pe plaja, cofetarie, baruri,
discoteca, aqua park, 4 piscine exterioare (doua cu apa dulce și doua cu apa de mare),
magazine de suveniruri, sala internet, sala fitness, sporturi pe apa.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, frigider, televizor satelit,
telefon, uscator de par, balcon sau terasa.
Date check-in
17.06, 24.06, 02.09, 09.09

Reduceri: copil 0-10,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

STANDARD
Loc in dubla
530 €

01.07

613 €

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

725 €

26.08

697 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Grecia

Insula Corfu
Hotel Boutique Lena Mare

de la

Acharavi

459 €

7 nopţi | avion | Mic Dejun
»»
»»
»»

Centru Spa
Wi-fi gratuit
Piscina

Descriere: Hotel Boutique Lena Mare ofera turistilor posibilitatea de a isi petrece
timpul liber atat cu activitati sportive, dar și cu divertisment organizat de hotel. Turistii
se pot bucura de piscina exterioară alaturi de o băutura răcoritoare luata de la barul
piscinei și de relaxare în cada cu hidromasaj.
Localizare: Hotelul este situat la 700 m de plaja, in partea de nord a insulei Corfu.
Facilităti hotel: receptie, restaurant, bar, piscina, cada cu hidromasaj, șezlonguri,
Centru Spa, divertisment, club de noapte.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de sofa, chicineta, baie cu cada sau dus, TV
LCD, Wi-Fi gratuit, papuci, feon, seif, set cafea/ceai.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in
17.06

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

459 €

24.06, 01.07, 08.07, 26.08, 02.09

513 €

15.07, 19.08

594 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08

627 €

09.09

486 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Paradise Inn

de la

Liapades

346 €

7 nopţi | avion | Mic Dejun
»»
»»
»»

Piscina
Terasa pe acoperis
Parcare

Descriere: Hotelul Paradise Inn dispune de un cadru liniștit în satul Liapades, la o mica
distanță de Paleokastritsa, în apropierea unei plaje frumoase și retrase.
Localizare: Hotelul este situat in apropierea Aeroportul internaţional Corfu la o
distanţă de 30 de minute de hotel.
Facilităti hotel: receptie, restaurant, terasa, parcare, maşină de spălat, piscină
exterioara, camera de bagaje. Pe acoperiș se afla o terasă de unde se poate admira
panorama statiunii.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de baie proprie, aer conditionat, televizor,
telefon, articole de toaletă.
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 9 €/zi
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STANDARD
Loc in dubla

17.06, 24.06, 01.07, 26.08, 02.09

358 €

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

504 €

09.09

346 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Grecia

Insula Corfu
Hotel Sunset

de la

Alikes

423 €

7 nopţi | avion | Mic Dejun
»»
»»
»»

Piscina
Parcare
Aproape de aeroport

Descriere: Sunset Hotel este format dintr-o clădire cu 5 etaje, situate in mijlocul unei
frumoase grădini.
Localizare: Hotelul este situat la marginea orașului Corfu, la doar 600 m de plaja
Alykes, la 2,5 km de port și la 5 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant, receptie, lobby, serviciu de trezire, parcare, piscina
exterioara, gradina, bar la piscina.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de baie proprie cu dus, televizor, frigider,
balcon.
STANDARD
Loc in dubla

Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

17.06, 24.06, 02.09, 09.09

423 €

01.07, 08.07, 15.07, 22.07

464 €

29.07

487 €

05.08, 12.08, 19.08

504 €

26.08

493 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Hotel Pontikonissi

de la

Perama

378 €

7 nopţi | avion | Mic Dejun
»»
»»
»»

Situat pe malul marii
Parcare
Piscina exterioara

Descriere: Este un hotel economic, insa raportul calitate pret este foarte bun, de
aceea reprezinta alegerea ideala pentru petrecerea unei vacante relaxante in Grecia,
la costuri reduse.
Localizare: Hotelul este situat pe malul mării, în statiunea Perama.
Facilităti hotel: receptie, lift, parcare, restaurant, piscina, activitati sportive,
divertisment.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de internet, telefon, televizor, WiFi, frigider,
balcon sau terasa, patut pentru copii la cerere.
Date check-in

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

STANDARD
Loc in dubla

17.06, 09.09

378 €

24.06, 01.07, 08.07, 26.08, 02.09

428 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08

476 €

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Bulgaria

Bulgaria surprinde din ce în ce mai mult de la an la an în ceea ce privește
destinațiile turistice. Fie că este vorba despre destinații de vara precum
Balchik, Albena, Nisipurile de Aur, Nessebar, Sunny Beach sau despre cele
de iarnă că Bansko, Pamporovo sau Borovets, Bulgaria reprezintă tentația la
îndemână și capriciul pe care ni-l putem permite.
Țara fascinează prin diversitatea reliefului: formațiuni stâncoase, semețe,
cu peșteri misterioase, coaste marine cu plaje îmbietoare, golfuri liniștite și
peninsule romantice; munți înalți cu piscuri amețitoare, lacuri că oglindă și
păduri seculare. Bulgaria numără nu mai puțîn de 9 patrimonii UNESCO
– 7 monumente culturale: Mănăstirea Rila; Nessebar; Mormântul de lângă
Kazanluk; Mormântul de lângă Sveshtari; Călărețul de la Madara; Biserica
Boyana; Mănăstirile de piatră de la Ivanovo și 2 monumente ale naturii: Parcul
Național Pirin și Lacul Sreburna. Cu peste 370 de km. de coasta, stațiunile
precum Balcik, Albena, Nisipurile de Aur, Nessebar, Sunny Beach atrag
turiștii că un magnet. Ospitalitatea localnicilor, condițiile bune de cazare,
ofertele all inclusive și posibilitățile nenumărate de petrecere a timpului liber
transformă aceste destinații în locațiile perfecte pentru doritorii de relaxare cu
bugete reduse sau pentru cei ce nu doresc să se îndepărteze prea mult de casă.

INFORMAȚII
GENERALE
Suprafață: 110 549 km²
Capitală: Sofia
Populație: 7,1 milioane, dintre care 1.2 milioane
doar în Sofia
Limba: bulgară
Religie: predominant ortodoxă
Moneda: Leva
Ora: același fus orar cu România
Climă: continentală, cu veri călduroase și uscate
și ierni geroase

Ruse
Balchik
Albena
Nisipurile de aur

Constantin si Elena

Plajele
Litoralul Mării Negre în Bulgaria oferă 130 km
de plaje cu nisip fin și auriu. În unele locuri,
vântul le-a adunat în dune de nisip alungite,
oferind un frumos peisaj. Restul liniei de coasta
este mai ridicată sau mai stâncoasă. În alte
cuvinte, litoralul Mării Negre în Bulgaria este un
loc cu adevărat minunat de vacanță, recreere,
scufundări și multe alte activități.

Varna

Sunny Beach
Nessebar

Burgas

Marea Neagra

Obzor
Elenite

Golful Burgas
Primorsko
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DESTINATII HELLO HOLIDAYS în Bulgaria
ALBENA – este una din cele mai cunoscute stațiuni
din Bulgaria, situată la 12 Km de Balcik și 30 km
de Varna, fiind considerată a fi una din cele mai
moderne și pline de verdeață. Însuși numele stațiunii
este dat după numele fetei – Albena –simbolul
frumuseții și a purității în literatură bulgară. Albena se
situează în apropierea altor centre turistice, culturale
și comerciale, reușind totuși să își păstreze habitatul
natural. Deși construită pe un teren gol în anii 1960,
în prezent arată că un mic oraș, cu centru, străzi
și piețe, având chiar și rețea de transport public –
trenuri care circulă după un orar prestabilit pe străzile
orașului. Stațiunea are plajă în lungime de 5 km, cu o
lățime de 150 m, cu nisip fin; apă mării fiind curată,
calmă și caldă.
BALCHIK - este una din cele mai pitorești stațiuni
din Bulgaria. Stațiunea este așezată sub formă de
terase, împrejmuită de coline albe și nu întâmplător
este vestită cu numele sau romantic - Orașul alb.
Coloniștii milanezi credeau că în aceste locuri, din
spumă și valurile mării s-a născut zeiță frumuseții Afrodita. Trebuie știut că între anii 1913 și 1940 toată
această zona a aparținut României.
Nisipurile de aur – este a două mare stațiune
din Bulgaria de pe coasta de nord a Mării Negre,
având un peisaj magnific cu zone pline de verdeață,
izvoare minerale, plaje cu nisip fin și apă curată și
liniștită. Numele stațiunii provine dintr-o veche
legendă a locului, care spune că în urmă cu foarte
mulți ani, niște pirați au îngropat o mare comoară
pe faleză Mării Negre. Stațiunea de pe malul Mării
Negre este aflată în partea de nord-est a Bulgariei,
situată la 17 km de Varna și la 12 km de Balcik. Plajă
are o lungime de 5 km, cu un nisip curat și foarte fin,
iar marea este de obicei limpede, caldă și calmă.

OBZOR - este situat la 65 km sud de Varna și 40
km nord de Nessebar și are multiple avantaje pentru
o stațiune micuța de talia ei. Grecii au denumit
stațiunea Obzor cu numele de Heliopolis – Orașul
Soarelui, iar parcul stațiunii dezvăluie etapă cu etapă,
indici ale dominației grecești și române: coloane
și statui antice, ruine ale unei cetăți și ale unei
fortărețe. Obzor este o stațiune recomandată pentru
cei care caută liniștea, o atmosfera boemă și o plajă
excelență.
SUNNY BEACH - este o combinația magică
a muntelui și a plajei, vecinătatea orașului antic
Nessebar – edificiul arhitectural și istoric al culturii
bulgare (partea de sud) - lipsa mareelor și magnificele
parcuri interioare – această este imaginea “orășelului
perfect pentru recreere”. Mândria stațiunii sunt
dunele de nisip fin din partea sudică a stațiunii, malul
curat al mării, unele plante de pe litoral fiind incluse

în Cartea Roșie. Plajă stațiunii Sunny Beach a fost
decorată încă din 1996 cu “Blue Flag”.
SF. CONSTANTIN Și ELENA - este una dintre
primele staţiuni apărute pe litoralul bulgăresc al
Mării Negre, construcţia să începând încă din anul
1908. Cea mai veche staţiune a Bulgariei poate fi
descrisă în doar câteva cuvinte prin parcuri întinse,
plaje ascunse într-un şir de faleze şi de golfuri mici,
nisip fin şi mult soare. Denumirea staţiunii vine de
la mănăstirea cu acelaşi nume ce se află în zonă. În
zilele noastre, biserica mănăstirii a fost transformată
într-un luxos complex hotelier. Staţiunea se află în
apropiere de Nisipurile de Aur (10 km), la circa 9
km de Varna şi este considerată una dintre cele mai
interesante staţiuni de pe litoralul bulgăresc întrucât
îmbină într-un mod cu totul aparte aerul de munte,
izvoarele minerale şi apă mării.

Timp liber
Vizitarea podgoriilor din zonă și degustare de vinuri
Muzeul Arheologic Varna
Vestigii trace din zonele învecinate
Rezervația Națională Shabla Lake
Castelul Regelui Boris din Evksinograd
Castelul Reginei Maria din Balcik
Cetatea Cap Kaliakra
Rezervația din Balcik unde se poate practica
vânătoarea

GASTRONOMIE
Bucătăria tradițională bulgară este considerată
drept una dintre cele mai sănătoase din Europa, nu
numai datorită ingredientelor folosite, ci și datorită
modului în care sunt preparate. Gastronomia este
influențată de cea turcească și grecească, dar asta
nu însemna că nu va oferă experiențe unice.
Faimoasă pentru salatele bogate ce însoțesc
fiecare masă, bucătăria bulgară se remarcă și prin
diversitatea și calitatea produselor lactate, vinurilor
și a băuturilor spirtoase precum rachiu, mastic și
mentă. Mâncărurile bulgărești sunt ușoare, pregătite
în așa fel încât ingredientele să își păstreze calitățile
naturale.

Un fapt destul de puțin cunoscut este acela că
modul de preparare a iaurtului a fost descoperit
chiar pe teritoriul Bulgariei, iar bulgarii sunt foarte
mândri de descoperirea lor.
Specialitățile tradiționale se gătesc cu foarte multe
legume și cu carne fiartă sau friptă la grătar, mai
ales de pui sau de peste. Cea mai folosită mirodenie
este cimbrul de grădina, pe care îl puteți întâlni în
aproape toate felurile de mâncare.
Gatronomia bulgărească este completată de
numeroasele vinuri locale de foarte bună calitate.
În ceea ce privește desertul, nici aici nu stau mai
prejos, apreciind fructele, plăcintele, baclavalele,
orez cu lapte, înghețată, plăcintă , nuga bulgărească
și multe altele!
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Suny Beach
Imperial Resort

de la

Sunny Beach

27 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Centru Spa
Aproape de plajă
Internet wireless

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.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Copil 2-11,99 ani cu 1 adult in camera - 50% reducere; Al
3-lea adult in camera cu Extrabed - 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 (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD PV
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% EARLY BOOKING 15%
(28.02.2020)
(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 €

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

Hotel Royal Palace Helena Park

de la

Sunny Beach

37 €/zi

cazare | individual | Ultra All Inclusive
»»
»»
»»

Plajă privată
Centru Spa
Sezlonguri si umbrele pe plaja

Descriere: Hotelul este înconjurat de grădini frumos amenajate, unde oaspeţii se pot
relaxa la piscină sau la umbra răcoroasă a copacilor.
Localizare: Hotelul este localizat la 150 m de plaja si la 2 km de centrul statiunii.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, internet wireless, șezlonguri și umbrele
pe plajă, spălătorie, 2 restaurante, lobby bar, piscină, bar, sală de conferințe, sala de
fitness, gimnastică nautică, tenis de masă, volei pe plajă, divertisment în timpul zilei și
seara, loc de joacă pentru copii, mini golf pe plajă, biliard și un centru SPA .
Facilități camere:Aer condiționat, TV prin satelit, minibar (contra cost), ceainic, seif,
internet, balcon cu masă și scaune, baie cu duș și cadă, uscător de păr.
Date check-in

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani, in
suite cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururile pana la 25.05.2020 si dupa 18.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti
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STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(30.04.2020)

01.05-22.05; 28.09-20.10

44 €

37 €

23.05-12.06; 10.09-27.09

55 €

51 €

40 €
55 €

13.06-05.07; 26.08-09.09

77 €

66 €

70 €

06.07-25.08

94 €

80 €

85 €

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

Bulgaria

Suny Beach
DIT Evrika Beach Club

de la

Sunny Beach

32 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Aqua Park
Situat pe plajă
Camere spațioase

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.
STANDARD
Loc in dubla/noapte

Date check-in

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
sau 14 nopti

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 €

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

Hotel Alba

de la

Sunny Beach

35 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Aqua Park
Localizat în centrul stațiunii

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.
Date check-in

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti 50% reducere; Al 3-lea adult in camera cu Extra bed - 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 (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD PV
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% EARLY BOOKING 15%
(28.02.2020)
(31.03.2020)

20.05-10.06; 10.09-07.10

44 €

35 €

37 €

11.06-06.07; 25.08-09.09

55 €

44 €

47 €

07.07-24.08

69 €

56 €

59 €

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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Suny Beach
Hotel DIT Majestic

de la

Sunny Beach

27 €/zi

cazare | individual | Demipensiune
»»
»»
»»

Wi-Fi gratuit
Camere confortabile și elegante
La 20 m de plaja

Descriere: un complex elegant, cu grădină de palmieri, DIT Majestic este unul dintre
cele mai apreciate hoteluri din Sunny Beach.
Localizare: la 20 m de plajă, la 10 minute de Nessebar și la 1.5 km de centrul stațiunii
Facilități hotel: recepție, lobby, restaurant principal, restaurant a la carte, snack
bar, café-bar, terasă, piscină cu secțiune pentru copii, bar la piscină, bar pe plajă,
mini-club, centru SPA, wellness, programe de animație, facilitate pentru persoane cu
dizabilități, terenuri de tenis, de fotbal și baschet, biliard, șah, table și darts.
Facilități camere: aer condiționat, televizor prin satelit, Wi-Fi, telefon, seif, baie,
uscător de păr, balcon.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani, in
studio cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult in studio 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 sau
14 nopti; Supliment pensiune completa+ - 8 euro/adult/zi, 5 euro/copil/zi

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 25% EARLY BOOKING 15%
(31.03.2020)
(31.03.2020)

01.05-25.05; 01.10-15.10

35 €

27 €

63.05-14.06; 14.09-30.09

46 €

35 €

-

15.06-02.07; 25.08-13.09

61 €

-

52 €

03.07-24.08

76 €

-

65 €

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

Hotel Blue Pearl

de la

Sunny Beach

29 €/zi

cazare | individual | Ultra All Inclusive
»»
»»
»»

Plajă privată
Locatie centrala
Raport bun calitate-pret

Descriere: Hotelul a fost construit in anul 2012 si ofera turistilor camere standard si
apartamente spatiose toate in atmosfera unei vacante perfecte.
Localizare: Hotelul este localizat la 30 m de plaja si la 4 km de orasul vechi Nessebar.
Facilități hotel: Restaurant, lobby bar, bar la piscina ,Wi-Fi in lobby, seif (contra
cost), piscina in aer liber cu sectiune pentru copii, fitness, tenis de masa, darts,
animatie, mini-disco, camera de joaca, plaja proprie, parcare contra cost.
Facilități camere: Camerele ofera aer conditionat central, televiziune prin cablu,
telefon, mini-frigider, internet prin cablu (gratuit), baie cu dus si uscator de par,
balcon.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani, in
apartament 1 bedroom cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururile pana la 07.06.2020 si dupa 15.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti
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STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

24.04-25.05; 22.09-06.10

34 €

29 €

31 €

26.05-15.06; 08.09-21.09

50 €

43 €

46 €

16.06-30.06; 01.09-07.09

72 €

61 €

65 €

01.07-31.08

92 €

78 €

83 €

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

Bulgaria

Suny Beach
Hotel Riu Helios

de la

Sunny Beach

34 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Loc de joaca pentru copii
Localizat pe malul marii
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Hotelul este recomandat atat familiilor cu copii, cat si tinerilor.
Localizare: Situat in fata plajei, la 300 m de zona centrala a statiunii.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitie o receptie, 3 restaurante, lobby bar,
bar la piscina, salon de infrumusetare, 2 piscine cu sectiune pentru copii, sala de
gimnastica,Wi-Fi, programe de divertisment, volei pe plaja, sala de conferinte,
magazin, gradina si loc de joaca pentru copii. Parcarea este cu plata.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV cablu, telefon,
mini-bar, Wi-Fi contra cost, seif contra cost. Majoritatea camerelor dispun de
balcon.
STANDARD
Loc in dubla/noapte

Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani 50% reducere; Al 3-lea adult in studio 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
sau 14 nopti

EARLY BOOKING 20%
(29.02.2020)

08.05-21.05; 24.09-30.09

42 €

34 €

22.05-10.06; 14.09-23.09

62 €

50 €

11.06-30.06; 01.09-13.09

75 €

61 €

01.07-31.08

90 €

73 €

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

Hotel Grenada

de la

Sunny Beach

21 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Hotel renovat
Situat aproape de plaja
Piscină exterioară

Descriere: Este un complex modern, deschis in anul 2007 si renovat doi ani mai
tarziu.
Localizare: Hotelul este localizat in sudul statiunii Sunny Beach, la numai 150 m de
plaja cu nisip.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitie receptie, restaurant, lobby bar, centru de
schimb valutar, salon de infrumusetare, piscina, magazin, sala de consferinta, loc de
joaca pentru copii, sala fitness, parcare contra cost.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV cablu, telefon,
mini-bar, Wi-Fi contra cost, balcon.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-5,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Copil 6-11,99 ani in Extra bed cu
2 adulti in camera dubla standard - 70% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=6, 10=8, 14=12, pentru sejururile pana la 10.06.2020 si dupa 10.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(30.04.2020)
(31.05.2020)

20.05-28.05; 26.09-30.09

24 €

21 €

22 €

29.05-15.06; 08.09-25.09

28 €

24 €

26 €

16.06-09.07; 23.08-07.09

42 €

36 €

38 €

10.07-22.08

50 €

43 €

45 €

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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Bulgaria

Suny Beach
Hotel Marvel

de la

Sunny Beach

38 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Hotel central
Plaja proprie
Piscina interioara si exterioara

Descriere: Hotel asezat in apropierea plajei si dotat cu toate facilitatile necesare
pentru petrecerea unei vacante reusite la malul marii.
Localizare: Hotelul este situat in partea de nord a statiunii Sunny Beach, la 100 m de
plaja, si la 3,5 km de centrul orasului.
Facilități hotel: 3 restaurante, lobby bar, 4 lifturi, bar la piscina, Snack bar, Wi-Fi in
lobby, piscina cu sectiune pentru copii, fitness, tenis de masa, darts, animatie, centru
Spa, cabinet medical, plaja privata, darts, programe de animatie.
Facilități camere: Camerele ofera aer conditionat centralizat, televiziune prin cablu,
telefon, mini-frigider, baie cu cada sau dus, uscator de par, balcon.
STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)

01.05-07.06; 07.09-30.09

42 €

38 €

08.06-13.07; 24.08-06.09

56 €

51 €

14.07-23.08

66 €

60 €

Date check-in

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - Gratuit; Doi copii 2-10,99 ani in camera dubla cu
2 adulti- 75% reducere fiecare copil; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=5 pentru sejururi in perioada 05.05-25.05 si 21.09-30.09; 14=10 pentru sejururi in perioada 05.05-18.05 si 21.09-30.09
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 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

Hotel Wela

de la

Sunny Beach

29 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Piscina cu apa minerala
Centru Wellness
Parcare gratuita

Descriere: Hotelul ofera turistilor sai servicii foarte bune de masa si cazare, toate
acestea constituind punctele forte pentru cei care aleg petrecerea unei vacante aici.
Localizare: Hotelul este situat in partea de nord a statiunii Sunny Beach, la 300 m de
plaja, 150 m de clubul Orange si 2 km de Action Aqua Park.
Facilități hotel: 5 lifturi, receptie, 2 restaurante, lobby bar, bar de noapte, piscina cu
apa minerala termala, bar la piscina, Wi-Fi, sala de gimnatica, centru Spa, teren de
volei, masa, tenis de masa, darts si mini-golf, parcare gratuita.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV cablu, telefon,
mini-bar, Wi-Fi contra cost, seif contra cost, uscator pentru par.

Reduceri: Copil 6-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - 8euro/zi; Al doilea copil 2-10,99 ani in camera
dubla cu 2 adulti- 50% reducere ; Al 3-lea adult in camera dubla superior 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
sau 14 nopti
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Date check-in

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15%
(29.02.2020)

16.04-03.05

34 €

29 €

04.05-01.06; 22.09-19.10

32 €

27 €

02.06-15.06; 08.09-21.09

36 €

30 €

16.06-02.07; 25.08-07.09

48 €

41 €

03.07-24.08

62 €

53 €

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

Bulgaria

Suny Beach
Hotel Fiesta M

de la

Sunny Beach

29 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Situat pe malul marii
Parcare gratuita
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Construit in imediata vecinatate a marii, Hotel Fiesta M este alegerea
perfecta pentru cei ce isi petrec vacanta cu familia sau prietenii.
Localizare: Hotelul este localizat in partea de nord a statiunii, la 2 km de zona centrala
si la numai 50 m de plaja cu nisip.
Facilități hotel: Receptie, restaurant, lobby bar, centru de schimb valutar, cafenea,
cabinet medical, Wi-Fi, piscina si bar la piscina si cu sectiune pentru copii, masa de
tenis, billiard. Parcare gratuita.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat,TV cablu, telefon,
mini-bar, Wi-Fi contra cost, balcon, seif contra cost.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani, in
studio cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=5, 14=10, pentru sejururile pana la 14.06.2020 si dupa 06.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(15.04.2020)

15.05-19.06; 10.09-10.10

34 €

29 €

31 €

20.06-07.07; 01.09-09.09

42 €

36 €

38 €

08.07-15.07; 16.08-31.08

49 €

42 €

44 €

16.07-15.08

58 €

49 €

52 €

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

Hotel Colosseum

de la

Sunny Beach

26 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Locatie centrala
Renovat in 2014
Camere spatioase

Descriere: Hotelul Colosseum, situat la cativa pasi de plaja, ofera o gama larga de
servicii, facilitati si conditii bune de cazare pentru petrecerea unui sejur reusit.
Localizare: Hotelul Colosseum este situat la 100 m de plaja, la 1 km de orasul
Nessebar si la 35 km de orasul Burgas.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscina exterioara cu sectiune pentru copii, 3
lifturi, seif (contra cost), internet wi-fi, animatie, restaurante, taverna, baruri, tenis de
masa, fitness, sala de conferinte, loc de joaca pentru copii, parcare contra cost.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV cablu, telefon,
mini-bar, Wi-Fi contra cost, balcon.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani50% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=5, 10=8, pentru sejururile pana la 04.06.2020 si dupa 03.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 25% EARLY BOOKING 20%
(31.03.2020)
(30.04.2020)

01.05-19.06; 03.09-15.10

34 €

26 €

27 €

20.06-12.07; 21.08-02.09

41 €

31 €

33 €

13.07-20.08

51 €

39 €

41 €

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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Bulgaria

Suny Beach
Hotel Diamond

de la

Sunny Beach

20 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Centru Spa
Locatie centrala
Piscină exterioară

Descriere: Cu personal amabil, meniu diversificat si camere confortabile, hotel
Diamond are un bun renume, iar turistii se intorc aici an de an.
Localizare: Hotelul este construit langa strada principala, in centrul statiunii, la 350 m
de plaja si in apropierea punctelor de atractie din Sunny Beach.
Facilități hotel: 3 lifturi, restaurant, cafenea, lobby bar, piscina si bar la piscina,
magazin, mini-market, cabinet medical, centru Wellness, casino,Wi-Fi, casa de
schimb valutar, sala de conferinte, sala de gimnastica, billiard. Parcarea este cu plata.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV cablu, telefon,
mini-bar, Wi-Fi contra cost, balcon.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - Gratuit; Al doilea copil 2-12,99 ani - 50%
reducere ; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=5, 14=10 pentru sejururi in perioada 01.05-31.05 si 08.09-30.09; 7=6, 14=12 pentru sejururi in perioada 01.06-10.06
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% EARLY BOOKING 15%
(31.03.2020)
(30.04.2020)

01.05-10.06; 08.09-01.10

25 €

20 €

22 €

11.06-04.07; 24.08-07.09

34 €

27 €

29 €

05.07-23.08

47 €

38 €

40 €

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

Hotel Calypso

de la

Sunny Beach

22 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Animație
Piscină
Aproape de plajă

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, umbrele și șezlonguri.
Facilități camere: Baie duș/cadă, balcon/terasă, uscător de păr, aer condiționat, Tv
prin satelit, internet wireless (contra cost), seif, frigider.
Date check-in

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 (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti
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STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% EARLY BOOKING 15%
(28.02.2020)
(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 €

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

Bulgaria

Nisipurile de Aur
Hotel Melia Grand Hermitage

de la

Nisipurile de Aur

41 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Plajă privată
Centru Spa
Piscină interioară și exterioară

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.
STANDARD PV
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15%
(28.02.2020)

04.05-31.05; 22.09-10.10

48 €

41 €

01.06-11.06; 11.09-21.09

60 €

51 €

12.06-30.06; 28.08-10.09

81 €

69 €

01.07-27.08

101 €

86 €

Date check-in

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
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

Hotel Admiral

de la

Nisipurile de Aur

20 €/zi

Cazare | Individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Plaja privata
Centru Wellness
Renovat in 2013

Descriere: Hotel modern si elegant, preferat de turisti pentru servicii si facilitati.
Localizare: Hotelul este situat in centrul statiunii Nisipurile de Aur si in imediata
apropiere a plajei cu nisip.
Facilități hotel: Receptie, lobby, 3 lifturi, restaurant, cafenea si cofetarie, Wi-Fi, sali
de conferinte, Wellness, salon de infrumusetare, piscina cu sectiune pentru copii,
piscina interioara, plaja privata, parcare cu plata.
Facilități camere: Toate camerele, amenajate cu bun gust si spatioase, beneficiaza de
aer conditionat, TV cablu, telefon, mini-bar, Wi-Fi gratuit, balcon, uscator pentru
par, seif.
Date check-in

Reduceri: Copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; 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 sau
14 nopti; Demipensiune-14 euro/zi/pers

STANDARD PV
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% EARLY BOOKING 15%
(31.03.2020)
(31.05.2020)

15.05-04.06; 21.09-30.09

25 €

20 €

22 €

05.06-14.06; 11.09-20.09

33 €

25 €

28 €

15.06-25.06; 01.09-10.09

40 €

32 €

34 €

26.06-12.07; 21.08-31.08

51 €

41 €

44 €

13.07-20.08

61 €

48 €

51 €

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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Bulgaria

Nisipurile de Aur
Hotel Astera Casino & Spa

de la

Nisipurile de Aur

49 €/zi

cazare | individual | Ultra All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja proprie
Centru Spa
Unul dintre cele mai bune hoteluri

Descriere: Hotel Astera este un hotel cu renume si cu recenzii excelente din partea
clientilor sai.
Localizare: Situat excelent la 50 m de plaja si la 400 m de centrul statiunii.
Facilități hotel: Receptie, 4 lifturi, restaurant, lobby , baruri, 2 piscine cu sectiune
pentru copii si bar la piscina, Wi-Fi, centru Spa, schimb valutar, rent a car, mini club,
mini disco, aerobic acvatic si diverse alte activitati sportive si de agrement, parcare cu
plata, plaja proprie.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat, TV satelit, telefon,
mini-bar, Wi-Fi gratuit, balcon, uscator pentru par.
STANDARD
Loc in dubla/noapte

Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani- 50% reducere
Extras: 7=5 pentru sejururi in perioada 01.05-15.06 si 16.09-31.10; 14=10 pentru sejururi in perioada 01.05-15.06 si 16.09-31.10;
7=6 pentru sejururi in perioada 16.06-05.07 si 24.08-15.09; 14=12 pentru sejururi in perioada 16.06-05.07 si 24.08-15.09
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

01.05-31.05; 01.10-31.10

49 €

01.06-15.06; 16.09-30.09

58 €

16.06-05.07; 24.08-15.09

69 €

06.07-23.08

80 €

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

Hotel Smartline Madara

de la

Nisipurile de Aur

28 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Piscină
Centru Spa
Aproape de centrul statiunii

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 centrul
stațiunii Nisipurile de Aur și 18 km de Varna.
Facilități hotel: Recepție 24 h, restaurant, baruri, piscină exterioară pentru copii și
adulți, 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.
ECONOMY
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 10%
(31.03.2020)

04.05-14.06; 10.09-30.09

30 €

28 €

15.06-10.07; 22.08-09.09

43 €

39 €

11.07-21.08

53 €

48 €

Date check-in

Reduceri: Copil 0-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla superior/apartament- Gratuit; Al doilea copil
0-11,99 ani in camera dubla superior (nu recomandam) cu 2 adulti- 50% 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 (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti
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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

Bulgaria

Nisipurile de Aur
Hotel Berlin Golden Beach

de la

Nisipurile de Aur

32 €/zi

cazare | individual | All Inclusive Gold
»»
»»
»»

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

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 yachturi.
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.
Date check-in

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

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(31.03.2020)
(31.04.2020)

22.05-04.06; 20.09-29.09

38 €

32 €

05.06-19.06; 07.09-19.09

52 €

44 €

35 €
47 €

20.06-04.07; 25.08-06.09

65 €

55 €

59 €

05.07-24.08

79 €

67 €

72 €

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

Hotel Berlin Green Park

de la

Nisipurile de Aur

27 €/zi

Cazare | Individual | ALL INCLUSIVE GOLD
»»
»»
»»

Plajă privată
Wi-FI gratuit
Parcare păzită contra cost

Descriere: Hotelul a fost construit în anul 2003, cu 216 camere și apartamente
mobilate luxos, și este potrivit pentru vacanțe de familie și turism sportiv.
Localizare: se află pe un deal, într-un loc liniștit în parcul Nisipurile de Aur, la câteva
minute de mers pe jos de plajă și de portul de iahturi și la doi kilometri de Aqua Park.
Facilități hotel: recepție, baruri, restaurante, Wi-Fi, piscină, piscină pentru copii,
plajă privată, șezlonguri și umbrele la piscină sau la plajă, club pentru copii, servicii
medicale la cerere, seif contra cost, schimb valutar și parcare (locuri limitate).
Facilități camere: aer condiționat, mini bar contra cost, TV, uscător de păr, baie cu
duș sau cadă balcon, articole de toaletă gratuite, balcon cu vedere la mare sau la parc.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani, cazat
cu 2 adulti - Gratuit ; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=5, 13=11, pentru sejururile pana la 14.06.2020 si dupa 03.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% EARLY BOOKING 10%
(31.03.2020)
(30.04.2020)

22.05-04.05; 20.09-29.09

34 €

27 €

31 €

05.06-19.06; 07.09-19.09

47 €

35 €

43 €

20.06-04.07; 25.08-06.09

61 €

49 €

55 €

05.07-24.08

74 €

60 €

67 €

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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Bulgaria

Nisipurile de Aur
Hotel Slavey

de la

Nisipurile de Aur

30 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Localizare centrală
Camere spațioase
Foarte aproape de plajă

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.
STANDARD PV
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 10%
(31.03.2020)

03.05-31.05; 20.09-30.09

33 €

30 €

01.06-14.06; 07.09-19.09

38 €

35 €

15.06-25.06; 01.09-06.09

47 €

43 €

26.06-06.07; 22.08-31.08

53 €

48 €

07.07-21.08

59 €

54 €

Date check-in

Reduceri: Copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-12,99 ani cu Extra bed in dubla 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 (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 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

Hotel LTI Dolce Vita

de la

Nisipurile de Aur

30 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja proprie
Centru Spa
Mini Aqua Park

Descriere: Un hotel bine pozitionat, cu personal amabil si activ, cu servicii de calitate
superioara si cu diverse facilitati puse la dispozitia turiștilor.
Localizare: Hotelul este situat la 500 m de zona comerciala si la 250 m de plaja.
Facilități hotel: Hotelul, renovat in anul 2013, dispune de receptie, 5 lifturi, 3
restaurante, lobby bar cu terasa, 2 piscine cu sectiune pentru copii si bar, sala de
conferinte, Wi-Fi, salon de infrumusetare, centru Spa, piscina interioara, centru
pentru sport, loc de joaca pentru copii, mini aqua park si plaja proprie.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat,TV cablu, telefon,
mini-bar, Wi-Fi gratuit, balcon, uscator pentru par.
STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15%
(31.03.2020)

08.05-21.05; 01.10-05.10

35 €

30 €

22.05-11.06; 12.09-30.09

49 €

42 €

12.06-30.06; 31.08-11.09

74 €

63 €

01.07-30.08

92 €

78 €

Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani in camera
dubla superior cu 2 adulti- 50% reducere ; 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
sau 14 nopti
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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

Bulgaria

Nisipurile de Aur
Hotel Riu Astoria

de la

Nisipurile de Aur

36 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja proprie
Centru Spa
Redeschis in 2019

Descriere: Amplasarea excelenta, camerele spatioase si frumos decorate, personalul
atent la detalii, sunt doar cateva dintre multe alte puncte forte ale hotelului.
Localizare: Situat la 200 m de zona centrala, in fata plajei si a aleei de promenada.
Facilități hotel: Hotelul a fost redeschis in anul 2019, este construit cu 6 cladiri anexe
si o gradina de 5000mp. Ofera receptie, lobby bar, Wi-Fi, 4 restaurante, mini-club,
piscina pentru copii, piscina interioara si exterioara, loc de joaca pentru copii, centru
Spa, sala de gimnastica, plaja proprie, parcare cu plata.
Facilități camere: Toate camerele, frumos decorate sunt dotate cu aer conditionat,
Wi-Fi, telefon, mini-bar, seif contra cost, uscator pentru par, balcon sau terasa.
Date check-in

EARLY BOOKING 25% EARLY BOOKING 20%
(29.02.2020)
(30.04.2020)

01.05-21.05; 24.09-15.10

47 €

36 €

38 €

22.05-10.06; 14.09-23.09

60 €

46 €

49 €

11.06-30.06; 01.09-13.09
01.07-31.08

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani, in
camera cu 2 adulti - 50% reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7
sau 14 nopti

ECONOMY
Loc in dubla/noapte

81 €

61 €

65 €

106 €

80 €

85 €

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

Hotel Elena

de la

Nisipurile de Aur

24 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Aproape de plajă
Centru wellness
Parcare privată

Descriere: amplasat într-o zonă împădurită, liniștită, Hotel Elena este apreciat pentru
arhitectura modernă și stilul confortabil.
Localizare: aflat la doar 200 de metri de plajă şi de principala stradă comercială.
Facilități hotel: recepție, lobby bar, restaurant, cocktail bar, Wi-Fi, piscină interioară,
piscină în aer liber, bar la piscină, program de divertisment, centru wellness, sala de
fitness, salon de coafură și cosmetică, mini disco, programe de animație, cabinet
medical de 24 h, parcare privată contra cost.
Facilități camere: aer condiționat, Wi-Fi contra cost, televizor prin cablu, frigider, seif
contra cost, baie cu duş sau cadă, balcon.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-12,99 ani in
camera dubla cu 2 adulti- 50% reducere ; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 30% reducere
Extras: 7=6, 13=12 pentru sejururi in perioada 03.05-15.06; 09.09-15.10
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

ECONOMY
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 20%
(29.02.2020)

03.05-13.06; 14.09-31.10

29 €

24 €

14.06-24.06; 03.09-13.09

37 €

30 €

25.06-07.07; 24.08-02.09

44 €

36 €

08.07-23.08

46 €

42 €

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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Bulgaria

Nisipurile de Aur
Hotel Kaliakra Palace

de la

Nisipurile de Aur

33 €/zi

Cazare | Individual | Ultra All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja proprie
Locatie centrala
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Un hotel cu o pozitie perfecta langa plaja proprie, cu servicii bune de
cazare si masa, dedicat in special familiilor cu copii, dar si cuplurilor.
Localizare: Hotelul este localizat in apropierea zonei centrale si la 25 m de plaja.
Facilități hotel: Hotelul a fost contruit in anul 2000 si renovat in 2013. Pune
la dispozitie receptie si lobby, 2 restaurante, 3 baruri, 3 piscine dintre care una
interioara, cabinet medical, magazin, Wi-Fi, rent a car, sala de conferinte, mini-club,
piscina pentru copii, animatie, parcare cu plata, plaja proprie, centru pentru sport.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat,TV cablu, telefon,
mini-bar, Wi-Fi gratuit, balcon, uscator pentru par.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla - Gratuit; Al doilea copil 2-12,99 ani in camera
dubla superior cu 2 adulti- 50% reducere ; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=5, 14=10 pentru perioada 03.05-07.06 si 15.09-15.10; 7=6, 14=12 pentru perioada 08.06-14.06; 08.09-14.09
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD PV
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% EARLY BOOKING 15%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

03.05-31.05; 15.09-15.10

40 €

33 €

35 €

01.06-23.06; 01.09-14.09

55 €

44 €

47 €

24.06-14.07; 16.08-31.08

72 €

58 €

61 €

15.07-15.08

84 €

67 €

72 €

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

Hotel Lilia

de la

Nisipurile de Aur

19 €/zi

Cazare | Individual | Demipensiune
»»
»»
»»

Parcare privată
Piscina la ultimul etaj
WiFi gratuit in camere

Descriere: Hotel apreciat de turisti pentru serviciile sale. Cu un meniu diversificat si
camere confortabile, asezat langa mare, castiga an de an turisti din toata Europa.
Localizare: Hotelul este situat la 30 m de plaja si la 1,2 km de centrul statiunii.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitie receptie, lobby bar, 2 restaurante, piscina
cu sectiune pentru copii, bar la piscina, salon de infrumusetare, piscina la ultimul etaj
cu plata, sala de conferinte, schimb valutar, cabinet medical, billiard, tenis de masa,
sala fitness, sauna, parcare cu plata.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de aer conditionat,TV cablu, telefon,
mini-bar, Wi-Fi gratuit, balcon, uscator pentru par.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Copii 2-11,99 ani, in apartament
cu 2 adulti - Gratuit ; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau
14 nopti; All inclusive light : 12 euro/adult/zi, 7 euro/copil/zi
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STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

01.05-15.05; 01.10-31.10

32 €

19 €

16.05-14.06; 11.09-30.09

34 €

24 €

20 €
26 €

15.06-04.07; 31.08-10.09

52 €

34 €

36 €

05.07-30.08

64 €

43 €

46 €

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

Bulgaria

Nisipurile de Aur
Hotel Gladiola Star

de la

Nisipurile de Aur

18 €/zi

Cazare | Individual | Mic dejun
»»
»»
»»

La 50 m de plaja
Localizat în centrul stațiunii
Recomandat pentru tineri

Descriere: Hotel cu servicii bune de cazare si masa, situat central si foarte aproape de
plaja, este preferat in special de tineri si de cupluri, dar si de familiile cu copii.
Localizare: Hotelul este amplasat in prima linie de hoteluri, la 50 m de plaja, chiar in
centrul statiunii.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitia turistilor receptie, Wi-Fi, restaurant,
schimb valutar, magazin, lobby bar, piscina si bar la piscina si sectiune pentru copii,
sala fitness, billiard, tenis de masa, parcare cu plata.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu aer conditionat, Tv cablu, Wi-Fi
contra cost, telefon, racitor, uscator pentru par, balcon.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-12,99 ani in
camera dubla cu 2 adulti- 50% reducere; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=6, 13=12 pentru sejururi in perioada 01.05-16.06; 07.09-10.10
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti
Demipensiune: 9 euro/pers/zi; All inclusive: 19 euro/pers/zi

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(31.03.2020)
(30.04.2020)

01.05-16.06; 07.09-10.10

21 €

18 €

19 €

17.06-07.07; 25.08-06.09

36 €

30 €

32 €

08.07-24.08

48 €

41 €

43 €

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

Hotel Ambassador

de la

Nisipurile de Aur

14 €/zi

cazare | individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Situat pe plajă
Piscină
Facilitati pentru copii

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.
Date check-in

Reduceri: Copil 0-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti - Gratuit; Al doilea copil 0-11,99 ani- 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 (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% EARLY BOOKING 15%
(29.02.2020)
(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 €

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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TRANSPORT AUTOCAR

BULGARIA
de la

35€

TUR/RETUR

de la

35

Dinspre
Brașov/București

INCLUS
TRANSFER
HOTEL

€

VARNA
CONSTANTIN & ELENA
NISIPURILE DE AUR
ALBENA

Ruse

Balchik
Albena

Varna

BULGARIA

Nisipurile de aur
Constantin si Elena

Marea Neagra
Sunny Beach
Nessebar

Burgas

POMORIE
SOZOPOL
DUNI

de la

45€

OBZOR
SUNNY BEACH
NESSEBAR

Obzor
Elenite

Golful Burgas
Primorsko

HelloHolidaysTransport.ro
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Tarifele sunt valabile
pentru plecările din București

Bulgaria

Albena
Hotel Flamingo Grand

de la

Albena

44 €/zi

Cazare | Individual | Demipensiune
»»
»»
»»

Centru Spa
Plajă privată
Camere spațioase și moderne

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: Restaurante, baruri, lobby, Spa, plajă privată, piscină cu tobogane,
piscine pentru copii, șezlonguri cu umbrele, sală de fitness, salon de frumusețe,
billiard, spațiu de joacă, schimb valutar, seif, acces Wi-Fi, parcare (contra cost).
Facilități camere: Sistem de climatizare centralizat, TV, internet wireless, seif, minibar, ceainic electric, fier și masă de călcat, baie cu duș/cadă, uscător de păr, telefon în
baie, masă cu scaune, terasă. Unele camere beneficiază de chicinetă echipată.
Date check-in

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 sau
14 nopti; Masa de pranz - 15 €/adult/zi, 8 €/copil/zi

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-31.10

53 €

44 €

08.06-21.06; 07.09-13.09

60 €

51 €

48 €
55 €

22.06-01.07; 25.08-06.09

70 €

60 €

64 €

02.07-24.08

79 €

67 €

72 €

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

Hotel Gergana

de la

Albena

29 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Centru Spa
Plajă privată
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Hotelul este unul dintre cele mai apreciate hoteluri din stațiune, având
servicii ireproșabile și condiții bune de cazare. Hotelul a fost renovat în 2008.
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, centru 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.
Date check-in

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
sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-31.10

34 €

29 €

31 €

08.06-21.06; 07.09-13.09

49 €

42 €

45 €

22.06-01.07; 25.08-06.09

66 €

56 €

60 €

02.07-24.08

79 €

67 €

72 €

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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Bulgaria

Albena
Hotel Laguna Beach

de la

Albena

29 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja privata
Centru Spa
Recomandat familiilor cu copii

Descriere: Hotel confortabil, apreciat in special de familiile cu copii.
Localizare: Hotelul este amplasat chiar pe malul marii, in Albena, la 8 km de Balchik si
la 12 km de statiunea Nisipurile de Aur.
Facilități hotel: Receptie, restaurant, piscina exterioara, piscina pentru copii cu
tobogan, piscina interioara ,Wi-Fi, centru Spa, animatie, tenis de masa, darts, biliard
(contra cost), loc de joaca, sala de conferinte, volei si fotbal pe plaja, plaja proprie.
Facilități camere: Baie cu dus si uscator de par, aer conditionat, TV, mini-bar, balcon
cu vedere la mare sau la parc. O parte din camere dispun de canapea extensibila, iar
camerele tip studio sunt un pic mai spatioase si dispun de chicineta.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani-70%
reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7
sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

10.05-07.06; 14.09-30.09

34 €

29 €

31 €

08.06-21.06; 07.09-13.09

49 €

42 €

44 €

22.06-01.07; 25.08-06.09

64 €

-

-

02.07-24.08

79 €

-

-

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

Hotel Malibu

de la

Albena

27 €/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Situat în centrul stațiunii Albena
Aproape de plajă
Recomandat cuplurilor

Descriere: Alegeți un sejur la Hotel Malibu și vă veți putea bucura de serviciile de
calitate, preparate delicioase și distracție pe cinste.
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.
Date check-in

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
sau 14 nopti

254 - VARA 2020

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-31.10

32 €

27 €

29 €

08.06-21.06; 07.09-13.09

43 €

37 €

39 €

22.06-01.07; 25.08-06.09

57 €

48 €

52 €

02.07-24.08

67 €

57 €

61 €

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

Bulgaria

Albena
Orhideya Complex

de la

Albena

22 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja proprie
Scara rulanta pana la plaja
Grădină proprie

Descriere: Acest hotel reprezinta o alegere buna pentru familiile cu copii.
Localizare: Amplasat in zona parcului, la 500 m de aleea principală si 800 m de plaja.
Facilități hotel: Complex format din doua hoteluri - Orhideya si Orhideya Park.
Recepție 24 de ore, seif la recepție (contra cost), animație, piscină, piscină pentru
copii, restaurant principal cu terasă, lobby bar, cafenea, bar la piscină, centru Spa,
zona de plaja privata. Exista o scară rulantă disponibilă pentru a se ajunge mai ușor și
mai confortabil la plajă.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus si uscator pentru par,
aer conditionat, TV, telefon, racitor, balcon.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani-70%
reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7
sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% EARLY BOOKING 15%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

10.05-07.06; 14.09-30.09

27 €

22 €

23 €

08.06-21.06; 07.09-13.09

35 €

28 €

30 €

22.06-08.07; 20.08-06.09

44 €

36 €

38 €

09.07-19.08

50 €

40 €

43 €

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

Hotel Boryana

de la

Albena

27 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja proprie
Centru Spa
Situat pe malul marii

Descriere: Hotel Boryana este printre preferintele turistilor ce vin in Albena, datorita
facilitatilor puse la dispozitie, dar si a raportului bun calitate-pret.
Localizare: Hotelul este este situat pe malul marii in imediata apropiere a rezervatiei
naturale Baltata si doar la 300 m de centrul balneologic.
Facilități hotel: Piscina, piscina pentru copii, restaurant, lobby bar, snack bar, pool
bar, masaj, seif la receptie, Wi-Fi, plaja proprie, spectacole, mese de tennis, mini
disco, volei pe plaja, tenis si fotbal, darts, sah, table, mini club, mini disco, centru Spa.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus si uscator pentru par,
aer conditionat, TV, telefon, racitor, balcon.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani-70%
reducere; Al 3-lea adult in studio cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7
sau 14 nopti

STANDARD SV
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

10.05-07.06; 14.09-30.09

31 €

27 €

28 €

08.06-21.06; 07.09-13.09

47 €

40 €

43 €

22.06-01.07; 25.08-06.09

60 €

51 €

55 €

02.07-24.08

71 €

55 €

64 €

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

VARA 2020 - 255

Bulgaria

Albena
Hotel Primasol Ralitsa Superior

de la

Albena

26 €/zi

cazare | individual | All Inclusive+
»»
»»
»»

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

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.
Date check-in

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
sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-31.10

31 €

26 €

08.06-21.06; 07.09-13.09

45 €

38 €

28 €
41 €

22.06-01.07; 25.08-06.09

57 €

48 €

52 €

02.07-24.08

60 €

51 €

55 €

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

Hotel Nona

de la

Albena

26 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja proprie
Loc de joaca pentru copii
Locatie linistita

Descriere: Situat intr-o zona verde a statiunii, hotelul este dedicat in special celor
ce-si doresc o vacanta linistita la malul marii.
Localizare: Amplasat pe plaja din Albena, aproape de rezervaţia Baltata din Albena.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispozitie receptie, restaurant, magazin, loc de joaca
pentru copii, piscina si piscina pentru copii, baruri, centru inchirieri biciclete, tenis
de masa, tenis de camp, volei pe plaja, aerobic acvatic, plaja proprie, parcare, seri
tematice.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu cada sau dus, uscator pentru
par, aer conditionat, TV, telefon, mini-bar, balcon sau terasa.
Date check-in

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

256 - VARA 2020

Standard SV
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

15.05-07.06; 14.09-30.10

31 €

26 €

28 €

08.06-21.06; 07.09-13.09

42 €

36 €

38 €

22.06-01.07; 25.08-06.09

56 €

48 €

51 €

02.07-24.08

67 €

58 €

61 €

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

Bulgaria

Constantin & Elena
Hotel Aqua Azur

de la

Constantin & Elena

29 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Locatie centrala
Parcare subterana
Centru Wellness

Descriere: Este un hotel cu o pozitie buna in statiune, cu persoanl calificat, activ si
amabil si constituie o varianta perfecta pentru un sejur la Marea Neagra.
Localizare: Situat la 400 m de zona centrala din statiune, la doar 150 m de plaja.
Facilități hotel: Hotelul a fost construit in anul 2005, pe 8 etaje si pune la dispozitie
receptie, lobby, restaurant, centru Wellness, sali de conferinta, Wi-Fi, baruri, piscina,
schimb valutar, magazin, rent a car, piscina pentru copii, piscina interioara, centru
pentru sport, salon de infrumusetare, cabinet medical, parcare, garaj contra cost.
Facilități camere: Toate camerele dispun de baie cu dus, uscator de par, aer
conditionat, TV, telefon, racitor, balcon, Wi-Fi.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-12,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-12.99 ani Gratuit; Al 3-lea adult cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=6, 10=8, 14= 11 pentru sejururile pana la 15.06.2020 si dupa 07.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(31.03.2020)

01.05-31.05; 01.10-31.10

34 €

29 €

31 €

01.06-15.06; 16.09-30.09

36 €

31 €

33 €

16.06-05.07; 01.09-15.09

47 €

40 €

42 €

06.07-31.08

56 €

48 €

51 €

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

Hotel Azalia

de la

Constantin & Elena

49 €/zi

Cazare | Individual | Ultra All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja proprie
Centru Spa
Piscina interioara

Descriere: Acest complex hotelier modern oferă o combinație unică de arhitectură
alternativă, vedere pitorească la mare, plaje aurii şi facilităţi Spa.
Localizare: Hotel impresionant situat in partea de nord din Constantin & Elena, in
fata plajei cu nisip din statiune.
Facilități hotel: Lift cu vedere panoramica, receptie, 2 restaurante, Wi-Fi, sala de
conferinte, Spa, baruri, piscina, piscina pentru copii, plaja proprie, aerobic acvatic,
fitness, sauna, volei pe plaja, animatie, mini club, mini disco, parcare.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus, uscator pentru par, aer
conditionat, TV cablu, telefon, mini bar, balcon.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani reducere 50%; Al 3-lea adult cu Extra bed - 20% reducere
Extras: 7=5, 10=8, 14= 10 pentru sejururile pana la 15.06.2020 si dupa 16.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD
Loc in dubla/noapte

01.05-31.05; 01.10-31.10

49 €

01.06-15.06; 16.09-30.09

59 €

16.06-05.07; 24.08-15.09

71 €

06.07-23.08

82 €

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

VARA 2020 - 257

Bulgaria

Constantin & Elena
Hotel Dolphin

de la

Constantin & Elena

34 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja proprie
Parc de aventura pentru copii
Parcare privată

Descriere: Este un hotel modern, situat intr-un parc natural liniştit, oferind un cadru
minunat pentru o vacanţă de vara în familie, pe coasta bulgara a Mării Negre.
Localizare: Hotelul este este situat la doar 150 m distanta de plaja, in apropiere de
zona centrala a statiunii Constantin&Elena.
Facilități hotel: Dolphin Hotel ofera receptie, lobby, restaurant, piscina exterioara
cu sectiune pentru copii, Wi-Fi, plaja proprie, animatie, mini club, parc de aventura
pentru copii, gimnastica acvatica, volei pe plaja, parcare.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus si uscator pentru par,
aer conditionat, TV LCD, telefon, racitor, seif, balcon.
STANDARD
Loc in dubla/noapte

Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani Gratuit; Al 3-lea adult cu Extra bed - achita un supliment in funtie de perioada sejurului
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7
sau 14 nopti

01.06-06.06; 09.09-13.09

34 €

07.06-23.06

40 €

24.06-30.06; 25.08-08.09

56 €

01.07-24.08

69 €

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

Hotel Lebed

de la

Constantin & Elena

34 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive+
»»
»»
»»

Plaja proprie
Localizat central
Piscină exterioară cu secțiune pentru copii

Descriere: Hotel cu facilitati diverse, cu ambianta placuta si cu un decor elegant,
inconjurat de un parc verde, este alegerea excelenta pentru toate varstele.
Localizare: Hotel Lebed este asezat la doar 200 m distanta de plaja, in apropiere de
zona centrala a statiunii.
Facilități hotel: Lebed Hotel ofera recptie, lobby, restaurant, piscina exterioara cu
sectiune pentru copii, Wi-Fi, plaja proprie, animatie, mini club, parc de aventura
pentru copii, gimnatica acvatica, volei pe plaja, parcare.
Facilități camere: Toate camerele dispun de baie cu dus, uscator pentru par, aer
conditionat, TV LCD, telefon, racitor,seif, balcon.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani Gratuit; Al 3-lea adult cu Extra bed - achita un supliment in funtie de perioada sejurului
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7
sau 14 nopti

258 - VARA 2020

STANDARD
Loc in dubla/noapte

22.05-06.06; 09.09-13.09

34 €

07.06-23.06

40 €

24.06-30.06; 25.08-08.09

56 €

01.07-24.08

69 €

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

Bulgaria

Constantin & Elena
Hotel Sirius Beach

de la

Constantin & Elena

29 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja privata
Piscină exterioară cu apă minerală
Centru Spa

Descriere: Hotel construit in anul 2003, asezat chiar pe plaja, cu servicii multiple si
facilitati moderne, dedicat persoanelor de orice varsta.
Localizare: Situat in apropiere de centrul statiunii si la cativa pasi de plaja cu nisip.
Facilități hotel: Receptie, 2 restaurante, din care unul cu preparate din peste si fructe
de mare, piscina interioara si exteroara cu apa minerala, centru Spa, centru balnear,
sala de fitness, aromaterapie, centru pentru diverse activitati, mini club, piscina
pentru copii, plaja privata.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu cada, uscator pentru par, aer
conditionat, TV LCD, telefon, racitor, balcon, seif contra cost.
Date check-in

Reduceri: Copil 4-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 4-11,99 ani 50% reducere; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 20% reducere
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (curse directe din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7
sau 14 nopti

STANDARD PV
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)
(30.04.2020)

01.05-31.05; 25.09-10.10

34 €

29 €

31 €

01.06-14.06; 14.09-24.09

40 €

35 €

37 €
47 €

15.06-27.06; 07.09-13.09

52 €

44 €

28.06-04.07; 28.08-06.09

63 €

54 €

57 €

05.07-27.08

71 €

60 €

64 €

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

Hotel Astor Garden

de la

Constantin & Elena

41 €/zi

Cazare | Individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Hotel nou si elegant
Bufet special pentru copii
Plaja proprie

Descriere: Hotel nou si grandios, in prima linie langa mare, cu servicii excelente
pentru vacante de neuitat la Marea Neagra.
Localizare: Situat in zona centrala a statiunii, in apropiere de plaja cu nisip.
Facilități hotel: Receptie, lobby, 2 restaurante, Spa si Wellness, sala de conferinta,
Wi-Fi, baruri, piscina, cabinet medical, sala fitness, sauna, parcare, plaja proprie,
gimnastica acvatica, mini-club, mini-discoteca, piscina pentru copii.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu cada si dus, uscator pentru
par, aer conditionat, TV ecran plat, telefon, mini bar, balcon, halate de baie si papuci,
seif, filtru de cafea, Wi-Fi.
Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11.99 ani 50% reducere; Al 3-lea adult cu Extra bed - 20% reducere			
Extras: 7=5, 10=8, 10= 8 pentru sejururile pana la 15.06.2020 si dupa 16.09.2020		
Suplimente: Transport autocar - de la 35 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

STANDARD PV
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 20% EARLY BOOKING 15%
(28.02.2020)
(30.04.2020)

01.05-31.05; 01.10-31.10

51 €

41 €

01.06-15.06; 16.09-30.09

60 €

48 €

44 €
51 €

16.06-05.07; 24.08-15.09

74 €

59 €

63 €

06.07-23.08

93 €

75 €

79 €

05.07-27.08

71 €

60 €

64 €

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

VARA 2020 - 259

Bulgaria

Nessebar
Hotel Sol Nessebar Palace

de la

Nessebar

42 €/zi

Cazare | individual | all inclusive
»»
»»
»»

La 50 de metri de plajă
Multiple facilități pentru copii
Centru SPA excepțional

Descriere: Sol Nessebar Palace face parte din categoria de hotelurilor de lux și se află
în primul rând de la plajă.
Localizare: se află la 50 metri de plajă și 2 kilometri de centrul Nessebar.
Facilități hotel: restaurant, restaurant a la carte, baruri, Wi-Fi, piscina exterioară și
interioară, piscină pentru copii cu un castel, tobogane și mini scuter pe apa, grădină
interioară, SPA, animație, mini-club, mini-kart, volei, baschet, fotbal și tenis de câmp.
Facilități camere: aer condiționat, televiziune prin satelit, wireless, minibar, canapea
extensibilă, telefon, seif, baie, uscător de păr, balcon. Hotelul dispune și de camere
speciale pentru persoane cu dizabilități.
STANDARD
Loc in dubla/noapte

Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 anii 50% reducere; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 25% reducere;
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururile pana la 31.05.2020 si dupa 12.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

01.05-31.05; 29.09-31.10

42 €

01.06-09.06; 16.09-28.09

56 €

01.06-20.06; 29.08-15.09

76 €

21.06-30.06

81 €

01.07-28.08

100 €

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

Hotel Sol Nessebar Bay/ Mare
Nessebar

de la

36 €/zi

Cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Renovat în 2018
Plaja privata
Aqua park pentru copii

Descriere: Intregul complex hotelier a fost renovat in anul 2018 si se numara printre
locatiile cele mai apreciate de pe litoralul bulgaresc.
Localizare: Hotel situat in apropiere de plaja cu nisip si la 2km de centrul vechi al
orasului Nessebar.
Facilități hotel: Piscina interioara si exterioara, restaurante, bufet sushi, baruri, centru
Spa, aqua park, club, sali de conferinta, Wi-Fi, seri tematice, animatie, mini club,
aerobic acvatic, fitness, volei, parcare contra cost, plaja proprie.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu baie cu cada, uscator pentru par, Wi-Fi,
aer conditionat, zona de relaxare, TV cablu, telefon, racitor, balcon, seif contra cost.
Date check-in
01.05-31.05; 29.09-31.10

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al doilea copil 2-11,99 ani- 50%
reducere; Al 3-lea adult in camera dubla superior cu Extra bed - 25% reducere
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururile pana la 31.05.2020 si dupa 12.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti
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STANDARD
Loc in dubla/noapte
36 €

01.06-09.06; 16.09-28.09

47 €

01.06-20.06; 29.08-15.09

64 €

21.06-30.06

69 €

01.07-28.08

87 €

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

Bulgaria

Nessebar
Hotel Sol Marina Palace

de la

Nessebar

31 €/zi

Cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Locatie foarte buna
Piscină exterioară
Camere spatioase

Descriere: Hotel solicitat de catre turistii si cu recenzii foarte bune din partea lor,
pentru serviciile si facilitatile pe care le ofera.
Localizare: Hotel situat la 200 m de plaja si la 1 km de centrul vechi al orasului
Nessebar.
Facilități hotel:Hotelul pune la dispozitie receptie, restaurant,baruri, piscina, Wi-Fi,
sala de conferinte, centru Spa, parcare contra cost, activitati sportive si de agrement,
piscina pentru copii.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus, uscator pentru par, WiFi, aer conditionat, TV cablu, telefon, racitor, balcon, seif contra cost.
STANDARD SSV
Loc in dubla/noapte

Date check-in

Reduceri: Copil 2-11,99 ani in Extra bed cu 2 adulti in camera dubla standard - Gratuit; Al 3-lea adult cu Extra bed reducere 20%
Extras: 7=6, 14=12, pentru sejururi pana la 31.05.2020 si dupa 13.09.2020
Suplimente: Transport autocar - de la 45 €/pers/dus-intors (din Bucuresti sau Brasov), cu retur la 5, 7 sau 14 nopti

EARLY BOOKING 10%
(29.02.2020)

01.05-31.05; 26.09-31.10

34 €

31 €

01.06-15.06; 13.09-25.09

43 €

39 €

16.06-30.06; 26.08-12.09

56 €

51 €

01.07-25.08

72 €

65 €

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

Hotel Marieta Palace

de la

Nessebar

19 €/zi

Cazare | individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Situat în centrul stațiunii
Centru Spa
Aproape de centru

Descriere: Hotelul reprezinta o varianta excelenta de vacanta pentru tirstii dornici sa
viziteze imprejurimile, dar sa se si relaxeze datorita facilitatilor puse la dispozitie.
Localizare: Situat la 500 m de plaja si la 500 m de centrul vechi al orasului Nessebar.
Facilități hotel: Hotelul Marieta Palace a fost renovat in anul 2015 si pune la
dispozitia turiștilor o receptie, restaurant, baruri, piscina, Wi-Fi, centru Spa, salon de
infrumusetare, rent a car, sala de conferinte, parcare contra cost, activitati sportive si
de agrement.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus, uscator pentru par, WiFi, aer conditionat, TV satelit, telefon, racitor, balcon, seif.
Date check-in

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

STANDARD SSV
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING 15% EARLY BOOKING 10%
(31.03.2020)
(31.05.2020)

07.05-05.06; 07.09-30.09

22 €

19 €

20 €

06.06-04.07; 24.08-06.09

27 €

23 €

24 €

05.07-23.08

37 €

31 €

33 €

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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Argeș

Istorie și legendă

de la

2020

Comori Vâlcene

Un stejar și o legendă

109lei

Domeniile de poveste

de la

99lei

Plecari 2020

Plecari 2020

………………………………………………………

………………………………………………………

11.04, 16.05, 09.08, 27.09

Descoperă bucurie,
cu fiecare călătorie

de la

109lei

Potlogi, Florica și Golești

Top atracții

Manastirea Curtea de Arges, Manastirea
Corbii de Piatra, Lacul Vidraru

Delta Dunării

Cu șalupa printre nuferi

de la

189lei

05.04, 31.05, 18.10

Top atracții

Potlogi, Domeniul Florica de la Stefanesti,
Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Salina Ocnele Mari

Spectacol în adâncuri

de la

99lei

Plecari 2020

Plecari 2020

Plecari 2020

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

22.03, 04.10, 07.11

Top atracții

Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu,
Mănăstirea Horezu, Mănăstirea Dintr-un lemn

Bellu și Domeniile Franco-Române

Equestria

de la

99lei

28.06, 23.08, 20.09

Top atracții

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

Sărbătoarea Primăverii

Junii Brașovului

de la

99lei

07.03, 10.05, 31.10

Top atracții

Salina Ocnele Mari - Muzeul Satului Valcean Manastirea Bistrita

Mărășești

Pe urmele eroilor neamului

de la

139lei

Plecari 2020

Plecari 2020

Plecari 2020

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

21.03,17.05,13.09

Top atracții

Centrul de echitatie, Conacul Bellu, Domeniile
Franco-Romane
262 - VARA 2020

26.04

Top atracții

Parada Junilor, Prima Scoala Romaneasca,
Biserica Neagra

09.05,24.10

Top atracții

Muzeul Județean Buzău, Mărășești, Mănăstirea
Lepsa, Cascada Putnei

Târgoviște și Sinaia

Istorie și portrete regale

de la

99lei

Transalpina

Escapadă la înălțime

de la

159lei

Transfăgărașan

Drumul spre nori

de la

159lei

Plecari 2020

Plecari 2020

Plecari 2020

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

14.03, 24.05, 02.08, 01.11

Top atracții

Târgoviște, Mănăstirea Dealu, Muzeul Sinaia,
Mănăstirea Sinaia, Casa „George Enescu”

Viscri și Sighișoara

Vibrații medievale

de la

139lei

19.07, 30.08

Top atracții

Manastirea Horezu, Barajul Oasa, Manastirea
Cozia, Transalpina

Balchik și Cap Kaliakra

Acasă la Regina Maria

de la

29€

26.07, 06.09

Top atracții

Barajul Vidraru, Balea Lac, Abatia Carta

Etar și Veliko Tarnovo

Istorie în nuanțe de galben

de la

23€

Plecari 2020

Plecari 2020

Plecari 2020

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

01.03,04.04,14.06,17.10

Top atracții

Biserica Fortificata Viscri, Casa Printului Charles,
Sighisoara – Scara acoperita, Casa cu Cerb

Kazanlak

O zi la Festivalul Rozelor

de la

29€

28.03,02.05,21.06,27.09

Top atracții

Castelul Reginei Maria, Gradina Botanica, Cap
Kaliakra

Plevna și Ruse

15.03, 29.03,25.04,30.05,16.08,11.10

Top atracții

Muzeul etnografic Etar – Mănăstirea Dryanovo
– Peștera Bacho Kiro - Veliko Tarnovo

Varna & Parcul Istoric

La pas printre minuni naturale Grandoare și atracții străvechi

de la

23€

de la

23€

Plecari 2020

Plecari 2020

Plecari 2020

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

07.06

Top atracții

Parada trandafirilor, Muzeul Rozelor, Valea
trandafirilor

08.03, 23.05, 05.07, 10.10, 08.11

Top atracții

Muzeul Panorama Plevna - Peștera Devetaska
– Krushuna - Ruse

12.04, 12.07, 25.10

Top atracții

Parcul Istoric, Catedrala din Varna, Parcul
Primorski
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ROMÂNIA

Colorată, veselă, tradițională și variată, România rămâne o destinație caldă
în ochii celor dornici să exploreze. Este țara unde bisericile din piatră și
mănăstirile antice se ascund parcă printre munți stâncoși și dealuri înverzite,
iar orașele transilvănene se învăluie în negura timpului, contrastând cu
Capitala vibrantă. Fie că iubești să descoperi inima munților sau să simți suflul
brizei Mării Negre, România îți oferă cele mai bune opțiuni pentru vacanțe
unice, accesibile.
Alături de pădurile țării pline de căprioare, elani și urși, de fortificații istorice
și de orașe care își păstrează tradițiile intacte de secole, România se mândrește
cu a sa Deltă și cu peste 190 km de litoral remarcabil de divers din punct de
vedere ecologic și cultural. Oriunde te duci, vei găsi dovezi ale legăturilor
istorice îndelungate ale României cu Roma și Grecia antică. Litoralul României
oferă un amestec minunat de destinații pentru petreceri, escapade boeme și
stațiuni dedicate familiilor. Ele sunt refugiul perfect în zilele călduroase ale
verii, plajele nisipoase, briza proaspătă și apele albastre fiind un magnet pentru
mulți turiști. Și nici nu-i de mirare. Stațiunile chiar oferă câte ceva pentru
fiecare, atmosfera variind de la boema Vama Veche, la zbuciumata Mamaia și
până simplitatea naturală a kilometri întregi de nisip.

INFORMAȚII
GENERALE
Suprafață:

238.397 km²

Capitală:

București

Populație:

19,53 milioane (2018)

Limba:

română

Religie:

predominant ortodoxă

Moneda:

RON

Cel mai jos punct:

Marea Neagră

✈
Mihail
Kogalniceanu

Navodari

Mamaia Nord

Mamaia

Cel mai înalt punct: Vârful Moldoveanu (2.544 m)

Plajele
Există multe stațiuni pe litoralul Mării Negre
din România. Coasta românească este plină de
locuri care te invită spre relaxare, meditație
sau distracție până în zori. Nisipul auriu, briza
rece, marea calmă, agitația din cluburi și
plimbările romantice pe faleză sunt câteva dintre
ingredientele unei vacanțe de vară de neuitat pe
malul Mării Negre.

Constanta
Cernavoda

Marea Neagra
Techirghiol

Eforie Nord

Eforie Sud

Tuzla

Costinesti

Olimp
Neptun
Jupiter
Cap Aurora
Venus
Saturn

Mangalia
2 Mai
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Vama Veche

DESTINATII HELLO HOLIDAYS în ROMÂNIA
Mamaia este stațiunea perfectă dacă îți dorești o
vacanță animată, petrecută alături de prietenii tăi în
cluburi și discoteci. Situată pe malul vestic al mării,
zona este extrem de aglomerată în sezonul estival,
fiind cunoscută drept cea mai luxoasă stațiune de pe
coasta românească. Porțiunea de nord a plajei este
plină de restaurante și terase unde distracția continuă
chiar și în timpul prânzului. Viața de noapte este
orbitoare în Mamaia. Iar când vrei liniște și relaxare,
poți avea parte. Vizitează Satul de vacanță, un loc
vesel și pitoresc, cu restaurante cu meniuri românești
și locuri de joacă pentru copii. Dacă vrei și puțină
adrenalină, vizitează Aqua Magic Park, unul dintre
cele mai atractive din România.
Eforie Nord și Eforie Sud sunt două
stațiuni balneo, la 14 km sud de Constanța, pe fâșia
dintre Lacul Techirghiol și Marea Neagră, apreciate
pentru facilitățile de tratament. Datorită noroiului
cu proprietăți speciale, combinat cu apele sărate ale
lacului, stațiunea este renumită pentru tratamentele
pentru reumatism, afecțiuni dermatologice,
metabolice și nutriționale. Plajele sunt liniștite,
curate și cu nisip moale, în timp ce pe faleză există
numeroase restaurante, terase și magazine.
Costinești sau „stațiunea tinerilor” se
caracterizează prin agitație. Ajuns aici, te poți
bucura de apă și soare, poți practica sporturi nautice
sau te poți relaxa într-o plimbare cu barca sau cu
hidrobicicleta. În Costinești, sezonul începe pe 1
mai, când pe plaja lungă de nisip fin se aglomerează
și prinde viață. Stațiunea este mai puțin costisitoare
decât altele din România, precum Mamaia. Stațiunea
are două simboluri renumite: Obeliscul și naufragiul
Evanghelia. Seara, zona Obeliscul este considerat loc
de întâlnire.

Mangalia este cea mai sudică stațiune a Coastei
Mării Negre. Este unul dintre puținele locuri din
România unde îmbibat de secole de istorie. Poți vizita
aici un mormânt sciit descoperit în 1959, mormintele
de incinerare din secolul al II-lea î.Hr., ruinele cetății
Callatis (secolul VI î.Hr.) și o moschee turcească din
secolul al XVI-lea. Există și un muzeu de arheologie
faimos pentru colecția de amfore și sculpturi din
perioada elenistică.
Vama Veche se află puțin mai la sud de Mangalia
și „adună” în timpul verii comunități boeme de artiști,
actori, cântăreți și dansatori. Destinație tradițională
pentru cei care se bucură de plaje liniștite, înot de mare
și nudism, plaja din Vama Veche este împânzită de
corturi. Recent s-au dezvoltat numeroase proprietăți.
Din 2003, există un festival de muzică anual numit
Stufstock (Reed-stock), la care se adună numeroși
artiști, în semn de protest împotriva calității slabe din
ultima vreme a muzicii românești.

Neptun-Olimp. Poreclită și Coasta de Azur
a României, aceste două stațiuni au multe spații
verzi și plaje cu nisip fin. Ajuns aici, ești surprins
de arhitectura clădirilor, de vegetația din jurul
hotelurilor, de terasele care oferă intimitate
turiștilor și de liniștea cuceritoare. Sunt stațiuni
pentru odihnă. Plaja din Neptun este delimitată de
garduri de stuf, iar cea din Olimp se evidențiază prin
golfurile sale.
Venus-Saturn. Cu rol balneoclimateric și o
plajă largă, cu nisip auriu, Venus este o stațiune care
satisface chiar și cele mai pretențioase gusturi. Cei
mai energici pot practica yachting, windsurfing,
canotaj, scuba diving, tenis, fotbal sau baschet. În
fiecare an, stațiunea găzduiește un eveniment popular
printre adulți - Liberty Parade. Saturn se mândrește
și ea cu două baze de tratament cu noroi terapeutic și
izvoare sulfuroase, alături de două sate de vacanță Delta și Dunărea.

Timp liber
Pontonul și Satul de Vacanță Mamaia
Aqua Magic Mamaia
Insula Ovidiu din Lacul Siutghiol
Obeliscul și Epava Evanghelia din Costinești
Herghelia și Edificiul Bizantin Mangalia
Acvariul si Delfinariul din Constanța
Planetariul și Parcul Arheologic Constanța
Muzeul Marinei Române Constanța

GASTRONOMIE
Bucătăria tradițională românească este destul de
bogată, abundentă în mese simple, dar delicioase.
Deși gastronomia reprezintă un amestec de
preparate cu influențe din diferite țări, precum
Turcia, Ungaria, Austria și Serbia, românii se
mândresc cu produsele lor originale, locale. Unele
dintre cele mai frecvente mese includ ciorbă de
pui sau vită, supă de pește, brânză, friptură, mititei,
chiftele chiftele (perișoare, dacă se găsesc într-o
supă de chiftele) și șnițel. Unul dintre cele mai
obișnuite preparate este mămăliga. Fripturile,
caserolele cu legume, salatele și murăturile sau
sosul de usturoi alcătuiesc obișnuitul fel principal

românesc. Pentru gustări, cei mai mulți dintre
români aleg brânza cu roșii și castraveți, slănina și
diferite șunci din carne de porc, pui sau curcan.
Desertul tradițional îl reprezintă plăcintele de casă,
cu brânză dulce, cu mere sau cu dovleac. Carnea de
porc și carnea de pui sunt preferate în mâncărurile
românești, dar sunt populare sunt și carnea de vită,
mielul și peștele. Cu fiecare fel de mâncare de carne
va veni o varietate de legume murate. Țuica este
considerată pe scară largă drept băutura alcoolică
tradițională din țară, împreună cu vinul românesc.
Știai că vinul nostru are o tradiție de aproape trei
milenii?
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România

Litoral
Phoenicia Holiday Resort

de la

Mamaia

222 lei/zi

cazare | individual | Mic Dejun și Prânz
»»
»»
»»

Plaja proprie, cu nisip fin
Umbrele si sezlonguri pe plaja
Centru Spa & Wellness

Descriere: Phoenicia Holiday ofera turistilor toate facilitatile necesare petrecerii unui
concediu reusit la Marea Neagra.
Localizare: Hotelul este situat in Nordul statiunii Mamaia si dispune de o plaja privata.
Facilităti hotel: Umbrele si sezlonguri gratuite pe plaja si la piscine, parc de
joaca pentru copii, teatru de vara, cinema, club pentru copii, piscine (cu valuri si
tobogane), petreceri tematice, fitness, aerobic, sauna, salina, baza sportiva, parcare
supravegheata, internet wi-fi, presa la receptie, babycot la cerere si business center.
Facilităti camera: Bucatarie complet utilata, aer conditionat, TV cu ecran plat, acces
gratuit la internet, balcon, cosmetice la baie.
STANDARD - cu MD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING - cu MD+P
(15.03.2020)
Loc in dubla/noapte

15.05 - 11.06

278

222

12.06 - 02.07

408

314

03.07 - 27.08

602

472

28.08 - 13.09

404

304

Perioada

Reduceri: Early Booking conform oferta; Infant (0-2 ani)- Gratuit; Primul copil 2-9,99 ani - Gratuit
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

Tariful include: cazare si masa conform ofertei - sejur min. 5 nopti
Tariful nu include: transport, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale

Hotel Zenith Conference & Spa

de la

Mamaia

89 lei/zi

cazare | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Situat pe plaja
Plaja privata
Loc de joaca pentru copii

Descriere: Deschis tot timpul anului, hotelul Zenith se adreseaza atat turistilor veniti
in vacanta cat si celor din segmentul business.
Localizare: Hotelul este situat in Nordul statiunii Mamaia, pe malul Marii Negre.
Facilităti hotel: 5 sali de conferinta, plaja privata, umbrele si sezlonguri (contra cost),
loc de joaca, Spa, piscina exterioara cu apa incalzita, salina, jacuzzi, sauna, cabinet de
masaj, bar, terasa cu vedere la mare, parcarea gratuita in limita locurilor disponibile.
Facilităti camere: Camerele dispun de pat matrimonial sau 2 paturi twin, baie cu
cabina de dus, balcon cu masuta si scaune, TV, AC, seif, acces internet, prosoape,
uscator de par, papuci, halate de baie. Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.
Perioada

Reduceri: Early Booking conform oferta
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei
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EARLY BOOKING - cu MD EARLY BOOKING - cu DP
(29.02.2020)
(29.02.2020)
Loc in dubla/noapte
Loc in dubla/noapte

05.06 - 11.06

89

168

12.06 - 14.06

125

203

15.06 - 19.06

132

210

20.06 - 22.06, 23.06 - 09.07

150

228

17.07 - 22.08

225

303

23.08 - 31.08

234

319

01.09 - 05.09

243

359

06.09 - 07.09

188

279

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

România

Litoral
Hotel Scandinavia

de la

Mamaia

124 lei/zi

cazare | individual | mic dejun
»»
»»
»»

Situat pe malul lacului Siutghiol
Aproape de telegondola si Cazino
Parcare gratuita

Descriere: Hotelul este situat in Nordul statiunii Mamaia, ofera o priveliste
incantatoare asupra lacului Siutghiol si este foarte aproape de telegondola si de
Casino Mamaia.
Localizare: Hotelul este pozitionat pe malul lacului Siutghiol, la doar 200 m de plaja.
Facilităti hotel: Hotelul dispune de restaurant propriu, terasa pe malul lacului, parcare
si internet gratuit.
Facilităti camere: Toate camerele hotelului Scandinavia sunt dotate cu aer
condiționat, TV ecran plat, minibar, baie cu produse cosmetice, halat si papuci,
vedere spre lac sau bulevard.
Date check-in

Reduceri: Early Booking conform oferta; Copil 0- 6.99 ani beneficiaza de cazare si mic dejun - Gratuit; Primul copil
7 – 11.99 ani beneficiaza de cazare si achita micul dejun integral, fara pat suplimentar.
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

STANDARD - cu MD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING - cu MD
(31.03.2020)
Loc in dubla/noapte

5.06

133

124

11.06

142

136

17.06

186

181

23.06

212

203

29.06

283

278

5.07, 11.07

266

253

17.07, 23.07, 29.07, 04.08, 10.08, 16.08, 22.08, 28.08

309

291

Tariful include: cazare si masa conform ofertei - sejur min. 6 nopti
Tariful nu include: transport, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale

Hotel Excelsior

de la

Mamaia

110 lei/zi

cazare | individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Situat la doar 30 m de plaja
Aproape de faleza, restaurante, magazine
Plaja privata

Descriere: Hotelul se afla in Nordul statiunii Mamaia, acesta fiind foarte aproape de
plaja privata, de faleza, restaurante si magazine.
Localizare: Hotelul este situat la doar 30 m de plaja, dispune de plaja privata si ofera o
frumoasa priveliste catre mare.
Facilităti hotel: Sky bar, terasa, linie de autoservire, restaurant propriu, internet,
parcare privata gratuita, plaja privata contra cost.
Facilităti camere: Toate camerele dispun de aer conditionat, TV, minibar, internet, pat
matrimonial, baie cu cabina de dus.

Date check-in
5.06

Reduceri:Early Booking conform oferta; Copil 0 - 6.99 ani, cazare si mic dejun, fara pat suplimentar - Gratuit
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

EARLY BOOKING - cu MD
(31.03.2020)
Loc in dubla/noapte
110

11.06

121

17.06

158

23.06

173

29.06

184

5.07, 11.07, 28.08

213

17.07, 23.07, 29.07, 04.08, 10.08, 16.08

260

22.08

227

Tariful include: cazare si masa conform ofertei - sejur min. 6 nopti
Tariful nu include: transport, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale

VARA 2020 - 267

România

Litoral
Hotel Central

de la

Mamaia

110 lei/zi

cazare | individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Situat la 50 m de plaja
Centru Spa
Accepta animale de companie

Descriere: Hotelul este pregatit pentru a oferi sentimentul de relaxare si odihna
turistilor. Este amenajat diferit pe fiecare etaj (culoare, forma mobilierului, obiectele
decorative), acest lucru oferind o nota creativa.
Localizare: Hotelul este situat in Mamaia, pe malul Marii Negre la doar 50 m de plaja.
Facilităti hotel: Loc de joaca pentru copii, piscina, programe de intretinere corporala
aquagim si relaxare prin masajele la centrul Spa, farmacie, in fiecare seara spectacole
live de muzica si dans, restaurant propriu. Hotelul accepta animale de companie.
Facilităti camere: Toate camerele sunt dotate cu AC, TV, internet, minibar, telefon,
baie cu dus, balcon.
Perioada

Reduceri: Copil 0 - 5.99 ani beneficiaza de cazare si mic dejun, fara pat suplimentar - Gratuit; Copil 6 - 11.99 ani
beneficiaza de cazare gratuita (fara pat suplimentar), achita 45 Lei/zi micul dejun
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

STANDARD - cu MD
Loc in dubla/noapte

STANDARD - cu DP
Loc in dubla/noapte
148

05.06 - 14.06

110

15.06 - 19.06

133

178

20.06 - 02.07

177

237

10.07 - 20.08

192

257

3.07

-

257

04.07 - 09.07

-

287

10.07 - 16.07

-

336

17.07 - 22.08

-

297

23.08 - 30.08

221

297

31.08, 01.09 - 06.09

162

218

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

Hotel Clas

de la

Mamaia

94 lei/zi

cazare | individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Situat la 100 m de plaja
In zona Kazeboo
Hotel nou, deschis in 2019

Descriere: Este un hotel nou, finalizat in anul 2019, la 5 minute de mers cu masina de
zona de cluburi si tabara Navodari.
Localizare: Hotelul se afla situat in Mamaia Nord, in zona Kazeboo, la 100 m de plaja
si la 5 minute de mers cu masina de zona de cluburi si de tabara Navodari.
Facilităti hotel: 54 de camere si 3 suite, ce ofera conditii excelente de cazare,
terasa, receptie deschisa non stop, internet, seif si servicii contra-cost de transfer la
Aeroportul Mihail Kogalniceanu.
Facilităti camere: Toate camerele sunt dotate cu baie, minibar, spatiu depozitare
bagaj, dulap, birou, TV cu ecran plat, AC, masina de cafea si internet.
Perioada

Reduceri: Copil 0- 6.99 ani , cu mic dejun - Gratuit; Copil 7 - 11.99 ani achita 50% din micul dejun, pat suplimentar
50% dintr un loc
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

268 - VARA 2020

STANDARD - cu MD
Loc in dubla/noapte

05.06 - 14.06

94

15.06 - 18.06, 19.06, 01.07 - 02.07

118

01.09 - 05.09

147

03.07 - 16.07

165

17.07 - 22.08, 23.07 - 31.08

188

17.07 - 22.08

247

01.07 - 02.13

376

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

România

Litoral
Victoria Resort

de la

Mamaia

110 lei/zi

cazare | individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Aproape de faleza si Cazino
Plaja privata cu sezlonguri si umbrele
Beach bar

Descriere: Hotelul Victoria ofera o priveliste minunata asupra Marii Neagre cat si
asupra Lacului Siutghiol.
Localizare: Situat in centrul statiunii Mamaia, pe faleza, aproape de Cazino,
Facilităti hotel: Plaja privata amenajata cu 800 de sezlonguri cu umbrele si masute,
beach bar, teren de volei/ fotbal, animatie, muzica, concursuri si teatru.
Facilităti camere: Toate camerele sunt dotate cu LCD (televiziune prin cablu),
telefon, minibar, mochetă, baie cu dus, uscator de par, AC, balcon decorat cu o
masuta si 2 scaune, mai putin cele de la parter si etajul 1 unde nu au balcon, dar
camerele sunt mai spatioase si permit amplasarea unui pat suplimentar.
Date check-in

Reduceri: Early Booking conform oferta; Copil 0 – 9.99 ani Gratuit la cazare si masa, fara pat suplimentar; Copil 10 –
15.99 ani achita 70% din pachetul achizitionat de adult si beneficiaza de pat suplimentar
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

EARLY BOOKING - cu MD
(31.03.2020)
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING - cu AI
(31.03.2020)
Loc in dubla/noapte

04.05-31.05, 22.09-10.10

133

261

19.06, 25.06

135

264

1.07

167

296

7.07

-

296

13.07

-

301

19.07, 25.07, 31.07, 06.08, 12.08, 18.08

-

335

24.08

-

362

30.08

-

322

5.09

-

267

11.09

110

239

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

Paradis Miramare Apartments

de la

Mamaia

230 lei/zi

cazare | individual | Fara masa
»»
»»
»»

La 200 m de mare si de plaja Phoenicia
Parcare gratuita
Complex nou de apartamente

Descriere: Paradis Miramare este alcatuit din apartamente de 2, 4 sau 6 persoane.
Localizare: Situat in Mamaia de Nord, la 200 de metri de plaja Phoenicia, de plajele
amenajate si la 10 minute de mers de zona de cluburi exclusiviste.
Facilităti hotel: Receptie, housekeeping zilnic, parcarea gratuita. Blocul este nou si
este prevazut cu lift modern. Restaurantul Sarago se afla la parterul complexului.
Facilităti camere: AC, baie cu prosoape, cosmetice baie, cabina de dus, unele camere
dispun de jaccuzi, balcon, bucatarie proprie partial utilata. Livingul dispune de AC,
TV si de o canapea extensibila. Dormitorul dispune de un pat matrimonial, TV LED.
Terasa este spatioasa si are acces direct atat din living, cat si din dormitor.
Perioada

Reduceri: Early Booking conform oferta | Capacitate maxima apartament - 2 adulti + 2 sau 3 copii (0-16 ani); 3 adulti +
1 sau 2 copii (0-16 ani); 4 adulti + 1 copil (0-16 ani).
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

STANDARD
Apartament/noapte

EARLY BOOKING
(31.03.2020)
Apartament/noapte

05.06 – 14.06

305

230

15.06 – 19.06

340

305

20.06 – 02.07, 01.09 – 05.09

455

380

03.07 – 09.07

515

455

10.07 – 16.07

610

510

17.07 – 22.08

875

645

23.08 – 31.08

625

495

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

VARA 2020 - 269

România

Litoral
Complex Mediteranean

de la

Mamaia

215 lei/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Terenuri de sport
Loc de joaca pentru copii
Plaja privata

Descriere: Complexul Mediteranean ofera posibilitati de distractie atat pentru adulti
cat si pentru copii, fiind varianta optima de cazare, relaxare și distracție.
Localizare: Hotelul este situat in centrul statiunii Mamaia, la doar 50 m de plaja.
Facilităti hotel: 2 terenuri de tenis, 3 zone de joaca, teren de baschet/ fotbal, teren
de volei, 2 piscine cu zona de plaja, lounge bar & cafenea, sala de sport. Accesul este
gratuit la piscinele complexului, umbrele si sezlonguri, terenuri de sport (volei/ tenis/
fotbal), internet gratuit, plaja privata contra cost si restaurant propriu.
Facilităti camere: Toate camerele dispun de pat matrimonial/ twin, baie proprie, TV,
AC, minibar, internet.
Date check-in

Reduceri: Early Booking conform oferta; Primul copil 0 - 1.99 ani Gratuit la cazare si masa, fara a beneficia de babycoat; Primul copil 2 - 6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, fara pat suplimentar; Copiii peste 16 ani sunt
considerati adulti si achita 75% din valoarea unui loc, cu pat suplimentar.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

STANDARD - cu AI
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING - cu AI
(31.03.2020)
Loc in dubla/noapte

04.05; 10.05; 16.05; 22.05

249

215

28.05, 13.09

254

219
229

03.06, 09.06, 15.06

265

21.06, 01.09

317

281

27.06

326

290

3.07

344

349

9.07, 15.07

391

368

21.07, 27.07, 02.08; 08.08; 14.08, 20.08

435

389

26.08

350

313

7.09

284

247

Tariful include: cazare si masa conform ofertei - sejur minim 6 nopti
Tariful nu include: transport, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale

Hotel Flora

de la

Mamaia

139 lei/zi

cazare | individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Aproape de Aqua Magic si telegondola
Reducere de 20% la facilitatile de pe plaja
Accepta animale de companie

Descriere: Hotel Flora din Mamaia se adreseaza atat turistilor care doresc sa isi
petreaca o vacanta excelenta pe litoralul romanesc, cat si companiilor.
Localizare: Hotelul se afla in centru statiunii Mamaia, pe faleza, la doar 300 m de
Aqua Magic si telegondola, la jumatatea distantei dintre Cazino si Satul de Vacanta.
Facilităti hotel: Facilitati pentru persoane cu mobilitate redusa, acces gratuit la
piscina hotelului, accesul si facilitatile de plaja cu reducere de 20% pentru sezlong,
salteluta si umbrela, in limita disponibilitatii. Parcarea este gratuita.
Facilităti camere: Toate camerele sunt dotate cu mobilier nou, TV, AC, minibar, wi-fi,
baie cu dus, articole de toaleta. Camerele si apartamentele nu au balcon.
Date check-in

Reduceri: Early Booking conform oferta; Copil 0 - 6.99 ani Gratuit cazare, fara pat suplimentar; Primul copil 7 - 12.99
ani Gratuit cazare, fara pat suplimentar
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

270 - VARA 2020

STANDARD - cu MD
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING - cu MD
(31.03.2020)
Loc in dubla/noapte

31.05, 05.06, 10.06

151

139

15.06, 20.06, 25.06, 03.09, 08.09

158

144

30.06

176

161

5.07, 10.07, 15.07

183

166

20.07

201

183

25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08, 19.08, 24.08

206

187

29.08

186

170

Tariful include: cazare si masa conform ofertei - sejur minim 5 nopti
Tariful nu include: transport, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale

România

Litoral
Hotel Aqvatonic Balneo & Spa

de la

Eforie Nord

281 lei/zi

cazare | individual | All Inclusive
»»
»»
»»

Plaja proprie
Unicul hotel cu bazin labirint Aqvatonic din Europa de Est
Cea mai moderna baza de tratament de pe litoral

Descriere: Aqvatonic Balneo & Spa este singurul hotel cu bazin labirint Aqvatonic din
Europa de Est si ofera cea mai moderna baza de tratament de pe litoral.
Localizare: Hotelul este situat in Nordul statiunii Eforie Nord, la 100 m de plaja.
Facilităti hotel: Sauna finlandeza, sauna cu infrarosii si o spatioasa baie de aburi,
sezlonguri in zonele special amenajate pe plaja si piscina, locuri de joaca interioare
si exterioare in cadrul complexului, programe de divertisment pentru copii conform
orarului afisat in receptii.
Facilităti camere: Toate camerele dispun de TV LCD, minibar modern, espressor de
cafea, cabina de dus, uscator de par, fier de calcat, seif si WiFi.
STANDARD - cu AI
Loc in dubla/ noapte

Perioada

Reduceri: Copil 0- 2,99 ani Gratuit cazare si masa; Copil 3- 6,99 ani au cazare gratuita si achita suplimentul AI, fara
pat suplimentar; Copil 7- 11,99 ani au cazare gratuita si achita suplimentul AI, fara pat suplimentar
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

12.06 - 17.06, 07.09 - 12.09

281

18.06 - 24.06

288

25.06 - 29.06

299

30.06 - 04.07

312

05.07 - 09.07, 30.08 - 06.09

330

10.07 - 15.07

354

16.07 - 21.07, 16.08 - 29.08

372

22.07 - 27.07

384

28.07 - 15.08

390

Tariful include: cazare si masa conform ofertei - sejur minim 5 nopti
Tariful nu include: transport, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale

Complex Steaua de Mare Meduza/Delfinul

de la

Eforie Nord

138 lei/zi

cazare | individual | All inclusive
»»
»»
»»

Hotel deschis tot anul
Piscina exterioara cu apa de mare
Plaja privata

Descriere: Complexul este format din hotelurile Delfinul 3* si Meduza 3*.
Localizare: Situat in statiunea Eforie Nord, intre Marea Neagra si Lacul Techirghiol.
Facilităti hotel: Biciclete de inchiriat oferite gratuit pentru turistii complexului, sah,
table, rummy, carti, billiard, acces gratuit la toate cele 3 locuri de joaca exterioare,
plaja privata. Turistii care achizitioneaza sejur all inclusive, beneficiaza de 2 sezlonguri/
camera dubla, pe plaja sau la piscina exterioara cu apa de mare.
Facilităti camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, TV, minibar, baie cu cada
/dus , internet gratuit, uscator de par, halate de baie. Camerele nu au balcoane. Exista
si camere pentru persoanele cu dizabilitati.
Perioada

Reduceri: Copil 0-2.99 ani, Gratuit cazare si masa, fara pat suplimentar; 2 adulti + 1 copil 3-6.99 ani beneficiaza de
cazare si masa gratuita, fara pat suplimentar - Gratuit
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

STANDARD SSV - cu AI
Loc in dubla/noapte

12.06 – 18.06

138

19.06 – 23.06

198

24.06 – 30.06

257

01.07 – 09.07

301

10.07 – 22.08

334

23.08 – 31.08

367

01.09 – 05.09

312

06.09 – 11.09

267

Tariful include: cazare si masa conform ofertei - sejur minim 5 nopti
Tariful nu include: transport, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale

VARA 2020 - 271

România

Litoral
Complex Club Dunarea

de la

Eforie Nord

169 lei/zi

cazare | individual | Pensiune Completa
»»
»»
»»

Sezlong gratuit pe plaja privata
Beach bar
Transfer gratuit pana la plaja

Descriere: Complex Club Dunarea imbina turismul de relaxare cu cel balnear
cunoscut in toata lumea. Complexul este inconjurat de verdeata.
Localizare: Complexul este situat in partea de sud a statiunii Eforie Nord, in
apropierea garii.
Facilităti hotel: Restaurant, parcare proprie, plaja privata, baruri, piscina, jacuzzi
exterior, mini club, sali de conferinta, gradina, internet, seif la receptie. 3 locuri de
joaca, teatru de papusi, , fitness. Muzica live, aqua gym, ansambluri folclorice.
Facilităti camere: Grup sanitar cu cabina de dus, pardoseala din gresie, mobilier
modern nou, geam termopan, TV, telefon, internet, AC, minibar, seif, uscator par.
STANDARD - cu PC
Loc in dubla/noapte

Perioada

Reduceri: Primul copil 0-11.99 ani cazare si mic dejun Gratuit, fara pat suplimentar; Al 2-lea copil 0-11.99 ani, achita
mic dejun - 25 lei/zi, fara pat suplimentar; Copii 12-17.99 ani achita 65 lei/zi si se acorda un pat suplimentar
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

EARLY BOOKING - cu PC
(29.02.2020)
Loc in dubla/noapte

19.06 – 30.06

182

169

01.07 – 14.07

226

207

15.07 – 15.08

263

238

16.08 – 31.08

238

219

01.09 – 09.09

194

182

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

Neptun Resort

de la

Eforie Nord

119 lei/zi

cazare | individual | Fara masa
»»
»»
»»

Aproape de toboganele din Eforie Aqua Park
2 sezlonguri gratuite si o umbrela
Plaja privata

Descriere: Hotelul a fost construit inca din anul 1923, renovat complet apoi in 2017,
iar dea lungul vremii a gazduit personalitati importante precum Imparateasa Maria
Tereza a Austriei.
Localizare: Hotelul se afla situat la 150 m de plaja din Eforie Nord, la 10 minute de
mers de toboganele din Eforie Aqua Park si la 2 km de gara Eforie.
Facilităti hotel: Parcare gratuita, plaja privata cu 2 sezlonguri gratuite si o umbrela.
Micul dejun se asigura in Restaurantul propriu, in sistem buffet suedez.
Facilităti camere: Toate camerele dispun de TV LCD, minibar, baie proprie cu dus,
AC, internet. Camerele nu beneficiază de balcon.
Perioada

Reduceri: Copil 0- 11.99 ani Gratuit la cazare, fara pat suplimentar; Copil peste 12 ani achita 40 lei/zi si beneficiaza de
pat suplimentar
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

272 - VARA 2020

STANDARD
Loc in dubla/noapte

STANDARD - cu MD
Loc in dubla/noapte

01.06 - 13.06, 06.09 - 13.09

119

155

14.06 - 30.06

160

195

01.07 - 14.07

-

210

15.07 - 05.09

-

284

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

România

Litoral
2D Resort & Spa

de la

Neptun

104 lei/zi

cazare | individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Piscina interioara si exterioara
Centru Spa
Accepta animale de companie in camerele de la parter.

Descriere: 2D Resort & Spa este un complex unic, fiind situat pe malul lacului
Neptun, intr-o veritabila oaza de verdeata si liniste.
Localizare: Hotelul se afla in centrul statiunii Neptun, pe malul lacului Neptun
Facilităti hotel: Restaurant, piscina interioara si exterioara, piscina pentru copii, bar,
loc de joaca, centru de relaxare cu terapii spa, masaje, sauna, jacuzzi, sala de fitness,
centru de conferinte, tenis de masa si badminton. Animalele de companie sunt
acceptate doar in camerele de la parter.
Facilităti camere: Toate camerele sunt dotate cu minibar (consumatie contra cost),
TV, telefon, baie cu cabina de dus, aer conditionat.
Date check-in

Reduceri: Early Booking conform oferta; Copil 0-1.99 ani Gratuit; Copil 2-11.99 ani achita 50% din contravaloarea
mesei (MD, DP, PC); Copil peste 12 ani achita integral mesele
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

EARLY BOOKING - cu MD
(29.02.2020)
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING - cu PC
(29.02.2020)
Loc in dubla/noapte

01.06, 07.06, 13.06, 05.09, 11.09

104

231

19.06

110

236

25.06

118

244

1.07

125

251

7.07

136

262

13.07, 19.07, 25.07, 31.07, 06.08, 12.08, 18.08,
24.08

188

314

30.08

174

300

Tariful include: cazare si masa conform ofertei - sejur minim 6 nopti
Tariful nu include: transport, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale

Hotel Opal

de la

Cap Aurora

114 lei/zi

cazare | individual | Demipensiune
»»
»»
»»

Situat la 50 m de plaja
Intrare lina in mare
Parcare privata

Descriere: Hotelul dispune de o priveliste superba, faleza si golfurile protejate de
diguri formand un peisaj minunat. Plaja este perfecta pentru copii.
Localizare: Hotelul este situat in partea de nord a statiunii Cap Aurora, intre padurea
Comorova si Marea Neagra, la 50 de metri de plaja.
Facilităti hotel: Terase cu deschidere spre mare, spatii verzi cu vegetatie luxurianta,
internet Wi-Fi gratuit in spatiile publice ale complexului, parcare privata pazita, in
limita locurilor disponibile, teren de tenis, loc de joaca pentru copii, restaurant, bistro.
Facilităti camere: Camerele sunt decorate in nuante de bleu, bej sau maron, oferind
o priveliste panoramica deosebita spre Marea Neagra sau Padurea Comorova.
Perioada

Reduceri: Early Booking conform oferta; Primul copil 0- 3.99 ani Gratuit la cazare; Copil 4-9.99 ani Gratuit la cazare
fara pat suplimentar, achita 50% din supliment mese; Copil 10-14.99 ani Gratuit la cazare fara pat suplimentar, achita
mesele integral . Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

STANDARD - cu DP
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING - cu DP
(29.02.2020)
Loc in dubla/noapte

12.06 - 19.06

120

114

20.06 - 03.07

150

138

04.07 - 09.07

195

180

10.07 - 17.07, 23.08 - 31.08

225

210

18.07 - 23.07

259

238

24.07 - 22.08

272

255

01.09 - 05.09

173

160

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

Litoral
Mera Resort

de la

Venus

255 lei/zi

cazare | individual | All inclusive
»»
»»
»»

Plaja proprie
Parcare privata
Mini Aqua park pentru copii

Descriere: Mera Resort face parte din cel mai mare lant hotelier din sudul litoralului,
oferind spații de cazare atat in hotel cat si in vile.
Localizare: Hotelul este situat in centrul statiunii Venus, la 30 m de plaja.
Facilităti hotel: Piscine, umbrele si sezlonguri, parcare, loc de joaca, mini Aqua park,
teatru de vara pentru copii, divertisment pentru adulti si copii club (tenis masa,
rummy, table, sah), umbrele si sezlonguri la plaja, prosoape plaja, internet Wi-Fi,
centru de informare si presa, lobby, cabinet medical, beach bar all inclusive.
Facilităti camere: Toate camerele dispun de AC, TV, minibar, seif, baie cu cabina de
dus, uscator de par, cosmetice hoteliere, balcon cu mobilier de tersa, uscator de rufe.
Date check-in

Reduceri: Early Booking conform oferta pret; Copil 0- 2.99 ani Gratuit; Copil 3- 6.99 ani achita doar un supliment
redus pentru All Inclusive - 78 lei/zi
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei

STANDARD - cu AI
Loc in dubla/noapte

EARLY BOOKING - cu AI
(31.03.2020)
Loc in dubla/noapte
255

15.06

282

21.06

333

301

27.06

352

328

3.07, 09.07

390

381

15.07, 21.07, 27.07, 02.08, 08.08, 14.08

486

463

20.08, 26.08

450

429

1.09, 07.09

296

268

Tariful include: cazare si masa conform ofertei - sejur minim 6 nopti
Tariful nu include: transport, asigurare medicala, taxa de statiune (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale

Hotel Carmen

de la

Venus

149 lei/zi

cazare | individual | Mic dejun
»»
»»
»»

Vedere catre plaja si statiune
Renovat în 2018
Situat în centrul stațiunii

Descriere: Hotel Carmen este pozitionat intr-o zona linistita, aproape de magazine,
de restaurante si alte puncte turistice si a fost complet renovat in anul 2018.
Localizare: Hotelul este situat pe strada principala a statiunii Venus, lângă plaja,
oferind o vedere panoramică spre statiune.
Facilităti hotel: Hotelul are 4 etaje si 82 camere duble si 2 apartamente. Nu se
accepta animale de companie. Hotelul dispune de restaurant propriu: micul dejun
este bufet suedez, pranzul si cina, meniu fix.
Facilităti camere: Toate camerele sunt dotate cu AC, TV smart, frigider, telefon, baie
cu dus, balcon dotat cu masuta si scaune, internet.
Date check-in

Reduceri: Copil- 0- 6.99 ani - Gratuit, fara pat suplimentar; Copil 7-11.99 ani achita 50% din cazare, cu pat
suplimentar; Copil 12-17.99 ani achita 70% din cazare, cu pat suplimentar
Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Nota: Tarifele sunt exprimate in Lei
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STANDARD - cu MD
Loc in dubla/noapte

13.06 – 25.06.2020

149

26.06 – 05.07.2020

207

06.07 – 31.08.2020

221

01.09 – 05.09.2020

156

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

Achită acum și cu
Tichete de vacanță!

Circuite cu autocarul sau cazări în România.
Alege din peste 12.000 de oferte!
• Descoperă varietatea Hello Holidays.
Alege-ți cazarea pe litoralul românesc, în
zonele balneo sau de munte, sau optează
pentru circuitele cu autocarul în România.
• Creează-ți propriul pachet! Optează pentru
unul sau mai multe servicii Hello Holidays
într-un pachet, plătind integral cu vouchere
de vacanță.
• Rezervă-ți două vacanțe Hello Holidays pe an
și poți plăti integral sau parțial cu vouchere
de vacanță, încadrându-te în termenul de
valabilitate a acestora.
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Tel: +4 031.131.00.00; email: solicitari@helloholidays.ro

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

