
 

 

 

                                        

                                    Plaja la Marea Egee – Insula Skiathos     
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- în fiecare Vineri-   

 

 
 

10 zile/ 7 + 2  nopti 
 

 
 

1. Brasov – Ploiesti – 
Bucuresti – (Constanta) – 

Giurgiu 
2. Ramnicu Valcea – Pitesti – 

Bucuresti - Giurgiu 
 
 

 
Minim 25 €/pers. 

 

 
 

   
Autocarele transportatoare sunt cele 
mai moderne din industria turistica, 
toate clasificate 3*, echipate cu sistem 
audio-video, aer conditionat, scaune 
rabatabile. 
- turistii se vor prezenta la locul de 
imbarcare cel putin cu jumatate de ora 
mai devreme fata de orele de plecare 
mentionate. 
-asezarea in autocar va fi realizata de 
catre ghidul insotitor conform 
diagramelor de imbarcare (in functie de 
ordinea inscrierii turistilor in agentie). 
- autocarul face popasuri pe traseu la 
aproximativ 3 ore.  
- distanta Bucuresti – Skiathos este de 
aproximativ 1000 km, pe care ii 
parcurgem in aproximativ 18 ore. 
- clasificarea hotelurilor este data de 
autoritatile in domeniu din tara 
respectiva. 
- cazarea incepe cu ora 14.00 in prima 
zi de sejur iar eliberarea camerelor se 
va face in functie de regulamentul 
intern al fiecarei unitati de cazare in 
jurul orelor 10.00. 

 

 
 
Skiathos este o mica insula pitoreasca de 
50 km², situata in Marea Egee. In ciuda 
suprafetei sale, aici exista peste 60 de plaje 
de nisip. Insula abunda de paduri de pini, 
motiv pentru care a devenit cunoscuta ca 
fiind cea mai verde dintre insulele grecesti. 
"Bumerangurile", denumire sub care au 
devenit cunoscuti turistii, au revenit pe 
insula an dupa an si este usor de inteles de 
ce: frumusetea naturala cu vederi uimitoare 
ale insulelor vecine, plajele izolate chiar si 
in sezonul de varf, precum si preparatele 
culinare grecesti si internationale incanta 
privirea oricui. 
 

ZIUA 1 - Către  Grecia…  
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora  şi 
locul stabilite în diagrama de plecări 
(anexată la pagina următoare). Plecare spre 
Insula Skiathos pe traseul  ales. Pe timpul 
nopţii, se va traversa Bulgaria. 
 

ZIUA 2  - Insula Skiathos 
În cursul diminetii, intram pe teritoriul 
Greciei, continuam drumul de-a lungul 
coastei estice a Greciei spre Volos unde ne 
vom imbarca pe ferryboat. Cazare Hotel 

Belvedere 4*. 

 

ZIUA 3– 8  Vă propunem să participati 
la următoarele excursii optionale: 

 
* Turul insulei cu vaporasul. Pe insula 
exista mai mult de 66 de plaje pentru care 
nu exista acces cu masina. Aceasta mini-
croaziera in jurul insulei va da prilejul sa 
fotografiati si sa inotati in locuri pe care nu 
le putem admira de pe uscat. Veti putea 
vizita Pestera Fonissa, Kastro (unde 
putem admira castelul), Katigiorgis, un sat 
pitoresc din zona Pelion. In continuare 
vom vizita insula Tsougrias, care este 
pozitionata chiar vizavi de portul Skiathos, 
unde ne vom opri o ora pentru inot. 

 

*Turul insului cu autocarul. Pe tot 
parcursul drumului veti puteti admira 
padurile verzi care se imbina in mod 
armonios cu albastrul marii. Prima oprire 
va fi Agios Taxiarchis, o frumoasa 
capela cu o priveliste superba, pe sub care 
trece un izvor natural, una dintre cele mai 
bune ape din Skiathos. Apoi vom pleca 
catre Manastirea Panagia Evangelistria, 
o manastire de importanta istorica in 
Grecia, care a jucat un rol semnificativ in 
revolutia de la 1821. Tot acolo a luat 
nastere drapelul Greciei. De asemenea, nu 
vom rata Koukounaries, zona de pe 
insula cu cele mai multe plaje, hoteluri. 

* Skopelos-Alonissos. O plimbare in 
apele albastre ale Sporadelor ne va duce 
pe Insula Alonissos, renumita pentru 
Parcul Marin care adaposteste foci, si spre 
Skopelos, unde a fost filmat muzicalul 
“Mamma Mia”, film ce a avut un real 
succes pe plan international. Vom putea 
intra in biserica Sf. Ioan, unde au fost 
filmate scene din acest film.  

* Mamma Mia. O suberba si romantica 
excursie in locurile unde s-a filmat 
muzicalul “Mamma Mia” este ceea ce nu 
trebuie sa lipseasca din vacanta ta.  

*  Muzica sub lumina lunii. In aceasta 
excursie, puteti admira asfintitul in 

Skiathos, savurand vinul traditional al 
insulei, pe ritmurile muzicii lui Zorba. Nu 
ratati sa faceti fotografii apusului de soare 
pe frumoasa si unica insula Skiathos – o 
adevarata “rivala” pentru Santorini. 
 
ZIUA 9  -  Catre Romania ... 
In cursul dupa-amiezii, vom parasi insula 
si ne vom indrepta catre portul Volos. Ne 
vom continua drumul spre tara pe traseul 
ales. 

 

ZIUA 10 - Din nou acasa!!! 
Sosim in Romania in cursul diminetii in 
functie de conditiile de trafic si de 
formalitatile vamale. 

 

Durată 
 

Plecări din 

Avans la înscriere 

Bine de știut 

Plecări 

HOTEL  

BELVEDERE 4* 

REDUCERE 

de până la 35% 

 



 

HOTEL BELVEDERE 4* 
- Mic dejun - 

www.hotelbelvedere.gr 

 

 

 
Hotelul Belvedere este perfect pentru o evadare relaxantă în climatul mediteranean. 
Hotelul creeaza un spațiu de liniște și oferă confort și facilități pentru a vă relaxa cu 
adevărat. 
Localizare. Hotelul este situat în statiunea Achladies, la 150 m. de plaja și 5 km. de 
orașul Skiathos.  
Facilitatile hotelului. Hotelul pune la dispozitia turistilor un restaurant cu meniu la 
alegere unde se poate servi micul dejun in fiecare dimineata, bar, snack-bar, piscină, 
piscine pentru copii, bar la piscina, parcare, acces internet.  
Facilitatile camerelor. Camerele hotelului sunt dotate cu  baie (duș), aer conditionat, TV, 
telefon, minifrigider, uscător de păr. Oaspeții hotelului beneficiază de prosoape gratuite la 
piscină. 
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar  din București  
85 €/pers.; 

Plecări cu autocar în fiecare Vineri; 
Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă. 

Plecări STANDARD 

 Loc în DBL 

FIRST 

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 
35% aplicată 
până la 31.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE  
25%  aplicată  
până la 15.05 

OFERTA 

SPECIALA 

LOCURI  
LIMITATE 

13.05, 20.05, 23.09 150 € 98 € 113 € 122 € 
27.05, 16.09 199 € 129 € 149 € 161 € 

03.06, 10.06, 09.09 215 € 140 € 161 € 174 € 
17.06 245 € 159 €  184 € 198 € 
02.09 295 € 192 € 221 € 239 € 

24.06, 01.07, 08.07, 26.08 357 € 232 € 268 € 289 € 

15.07, 22.07,29.07, 05.08, 
12.08, 19.08 

368 € 239 € 276 € 298 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană* 

10 € 

Supliment SGL*  70 € 
Reducere al 2-lea copil 2-13.99 ani cazare în 

cameră DBL (disponibil la cerere)* 
50 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 ani plătește transportul; Al doilea copil 0-
1.99 ani GRATUIT. 

*Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
 

Ploieşti - 90 €; Braṣov, Pitești - 95 €; Râmnicu Vâlcea - 100 €; Constanṭa - 105 €. 
 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 € la înscriere, 30% pana la 15.12, 
60% pana la 31.03 iar restul de plata cu 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de 
first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

 

REDUCERE 
De pana la 35% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 
locurilor 

 

 
 

 
 
 
La frontieră  este obligatorie 
deținerea unei cărți de 
identitate sau pașaport valabil 
minim 6 luni. 
Nu este obligatorie asigurarea 
medicală de călătorie și 
asigurarea storno, însă, agenţia 
recomandă să aveţi. 
Pentru a putea ieşi din țară, 
copiii sub 18 ani trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: să călătorească cu cel 
puţin un adult însoțitor, să aibă 
asupra lor acordul ambilor 
părinţi (sau al părintelui care 
nu-i însoţeşte) legalizat la 
notariat; adultul care îi 
însoţeşte, în cazul în care nu 
este unul dintre părinţi, trebuie 
să aibă cazier judiciar pe care 
să îl prezinte la frontieră. 
 

 
 
Servicii incluse: 
7 nopţi de cazare cu mic dejun; 
Însoţitor de grup din partea 
agenţiei (la autocar) si asistenta 
turistica. 
 

Preţul nu include:  
Asigurare medicală de călătorie 
şi asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiectivele 
turistice si programe opţionale; 
Alte taxe şi cheltuieli 
personale. 
Bilet ferry boat 30 €* /pers. 
 
* Tariful biletului de ferry boat 
poate suferi modificări din 
cauza creșterii costului 
combustibilului! 
 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 

Formalitati 



 
 

 

VILA PHANOS  
- Self Catering - 

 

 

Datorita pozitionarii ideale, studiourile Phanos reprezinta locul perfect pentru o 
vacanta relaxanta intr-un mediu natural si placut. 
Localizare:  Studiourile se afla la doar 2 minute de plaja cu nisip Agia Paraskevi, 
la 6 km de orasul Skiathos, chiar pe drumul principal Skiathos Koukounaries, cu 
acces facil catre plajele din sud. In zona exista o multitudine de supermarketuri, 
restaurante si agentii de inchirieri. Statia de autobus este la 30 m distanta iar acestea 
circula in sezon la un interval de 15 minute. 
Facililitati hotel:  Phanos Studios pune la dispozitia turistilor o piscina spatioasa 
unde se pot relaxa si bucura de razele soarelui in Skiathos in timp ce savureaza 
cocktail-urile racoritoare de la barul de langa piscina.  
Facilitati camere: Camerele cu o capacitate de cazare de 2-4 persoane, sunt dotate 
cu facilitati pentru gatit, frigider, aer conditionat, seif, TV si balcoane spatioase, 
majoritatea cu vedere la mare sau la padure. 
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar  din Bucureștiă85 €/pers.; 

Plec riăcuăautocarăînăfiecareăVineri; 
IntrareălaăcazareăînăfiecareăSâmb t . 

Plec ri STANDARD  

Loc în DBL 

 FIRST 

BOOKING  
Loc în DBL cu 

REDUCERE 
45% aplicat ă
pân ălaă15.03 

EARLY 

BOOKING 
Loc în DBL cu 

REDUCERE 
30% aplicat ă 
pân ălaă15.05 

OFERT ă
SPECIAL ă

LOCURI 
LIMITATE 

13.05, 23.09 100 € 55 € 70 € 75 € 
20.05, 16.09 118 € 65 € 83 € 89 € 
27.05 155 € 85 € 109 € 116 € 
03.06, 10.06, 180 € 99 € 126 € 135 € 
17.06, 02.09 199 € 109 € 139 € 149 € 
24.06, 01.07, 08.07, 
15.07, 26.08 

253 € 139 € 177 € 190 € 

22.07, 29.07, 05.08, 
12.08, 19.08 

265 € 146 € 186 € 199 € 

09.09 135 € 74 € 95 € 101 € 
Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană* 

15 € 

Supliment SGL* 85 € 
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 ani plătește transportul. 

*Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
 

Ploieşti - 90 €; Braṣov, Pitești - 95 €; Râmnicu Vâlcea - 100 €; Constanṭa - 105 €. 
 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 € la înscriere, 30% pana la 15.12, 
60% pana la 31.03 iar restul de plata cu 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de 
first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

 

REDUCERE 
De pana la 45% la cazare 

Ofertă limitata pană la epuizarea 
locurilor 

 
 

 
 
 
La frontieră  este obligatorie 
deținerea unei cărți de 
identitate sau pașaport valabil 
minim 6 luni. 
Nu este obligatorie asigurarea 
medicală de călătorie și 
asigurarea storno, însă, 
agenţia recomandă să aveţi. 
Pentru a putea ieşi din țară, 
copiii sub 18 ani trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: să călătorească cu 
cel puţin un adult însoțitor, să 
aibă asupra lor acordul 
ambilor părinţi (sau al 
părintelui care nu-i însoţeşte) 
legalizat la notariat; adultul 
care îi însoţeşte, în cazul în 
care nu este unul dintre 
părinţi, trebuie să aibă cazier 
judiciar pe care să îl prezinte 
la frontieră.  

 

Servicii incluse: 
7 nopţi de cazare; 
Însoţitor de grup din partea 
agenţiei (la autocar) si 
asistenta turistica. 
 

 
Preţulănuăinclude:  
Asigurare medicală de 
călătorie şi asigurarea storno; 
Taxele de intrare la 
obiectivele turistice si 
programe opţionale; 
Alte taxe şi cheltuieli 
personale. 
Bilet ferry boat 30 €* /pers. 
 
 

* Tariful biletului de ferry 
boat poate suferi modificări 
din cauza creșterii costului 
combustibilului! 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 
 

Formalitati 



 
 

VILA ANGELA 
- Self Catering - 

www.villaangela.gr 
 

 

Vila Angela este o afacere de familie ce si-a deschis portile si s-a dezvoltat constant 
inca din 1996. Giovanni, Angela si fiul acestora Pasquale sunt aici pentru a se 
asigura ca vacanta ta este una memorabila si plina de distractie. 
Localizare:  Este situata intr-o zona linistita din Valea Aselinos, la doar 13 km de 
capitala Skiathos Town si la 250 m de mare. Intr-o scurta plimbare veti ajunge la 
apele limpezi si plajele cu nisip din Aselinos. 
Facililitati hotel: Vila Angela dispune de un restaurant confortabil ce ofera o gama 
de preparate din bucataria traditionala greceasca si meniuri italienesti. Toate 
fructele, legumele, ierburile si condimentele sunt ecologice si crescute in gradina 
proprie. Un bar la piscina este deschis toata ziua, aici puteti servi bauturi si gustari 
usoare. Cainii sunt bineveniti. Vila dispune, de asemenea de o piscina spatioasa cu 
sezlonguri si umbrele. Se vorbesc limbile greaca, engleza, germana si italiana. 
Facilitati camere: Cazarea cuprinde 15 camere, inclusiv 4 maisonete. Fiecare 
camera dispune de o bucatarie complet echipata, baie si balcon privat, aer 
conditionat (contra cost 5 €/zi), TV, internet Wi-fi gratuit si telefon. 
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar  din Bucureștiă85 €/pers.; 

Plec riăcuăautocarăînăfiecareăVineri; 
IntrareălaăcazareăînăfiecareăSâmb t . 

Plec ri 
STANDARD 

Loc în 
DBL/TPL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL/TPL cu  

REDUCERE 45% 
aplicat ăpân ălaă

31.03 

EARLY 

BOOKING 
Loc în DBL/TPL 
cu REDUCERE 

35%  aplicat ă
pân ălaă15.05 

OFERT ă
SPECIAL  

Locuri 

limitate 

13.05, 23.09 99 € 54 € 64 € 74 € 
16.09 115 € 63 € 75 € 86 € 

20.05, 09.09 135 € 74 € 88 € 101 € 
27.05, 02.09 155 € 85 € 101 € 116 € 

26.08 165 € 91 € 107 € 124 € 
03.06 175 € 96 € 114 € 131 € 
10.06 195 € 107 € 127 € 146 € 

17.06, 24.06, 01.07, 
08.07 

215 € 118 € 140 € 161 € 

15.07, 19.08 235 € 129 € 153 € 176 € 
22.07, 29.07, 05.08, 

12.08 
265 € 146 € 172 € 199 € 

Supliment SGL* 65 € 
Primul şi al doilea copil 0-4.99 ani GRATUIT;  Primul şi al doilea copil 5-15.99 ani plătesc fiecare 

transportul. 
*Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

 
Ploieşti - 90 €; Braṣov, Pitești - 95 €; Râmnicu Vâlcea - 100 €; Constanṭa - 105 €. 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 € la înscriere, 30% pana la 15.12, 
60% pana la 31.03 iar restul de plata cu 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de 
first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

 

REDUCERE 
De pana la 45% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 
locurilor 

 
 

 
 
 
 
La frontieră  este obligatorie 
deținerea unei cărți de 
identitate sau pașaport valabil 
minim 6 luni. 
Nu este obligatorie asigurarea 
medicală de călătorie și 
asigurarea storno, însă, 
agenţia recomandă să aveţi. 
Pentru a putea ieşi din țară, 
copiii sub 18 ani trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: să călătorească cu 
cel puţin un adult însoțitor, să 
aibă asupra lor acordul 
ambilor părinţi (sau al 
părintelui care nu-i însoţeşte) 
legalizat la notariat; adultul 
care îi însoţeşte, în cazul în 
care nu este unul dintre 
părinţi, trebuie să aibă cazier 
judiciar pe care să îl prezinte 
la frontieră. 
 

 
Servicii incluse: 
7 nopţi de cazare; 
Însoţitor de grup din partea 
agenţiei (la autocar) şi 
asistenţă turistică. 
 
 

Preţulănuăinclude:  
Asigurare medicală de 
călătorie şi asigurarea storno; 
Taxele de intrare la 
obiectivele turistice si 
programe opţionale; 
Alte taxe şi cheltuieli 
personale. 
Bilet ferry boat 30 €* /pers. 
 

 
* Tariful biletului de ferry 
boat poate suferi modificări 
din cauza creșterii costului 
combustibilului! 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 

Formalitati 



 

Detalii transport 

 

Oraṣul de ȋm ar are Ora Punctul de plecare Tarife  

Braṣov 13:00 Benzinăria MOL-Lângă Hotel Cu ix 95 € 

Ploieşti 15:00 Petrom Metro 90 € 

București 17:00 Autogara CHR, Calea Griviṭei 158 85 € 

Constanṭa 13:30 Stadion CFR apăt troleu  105 € 

Râmnicu Vâlcea 13:30 Pasarela Nord 100 € 

Pitești 15:00 M Donald's Gară  95 € 

 

*Transefurile sunt valabile pentru minimum 4 persoane; 

*Transferul pe insula Skiathos se face din portul Volos, fara autocar; taxa ferry 15 EUR/pers/sens. 

 

 
OBSERVATII 
- Tariful pentru un singur sens este 50 € din Bucuresti, la care se adauga suplimentele din tara; 

- Tariful pentru retur la 14 nopti este 100 € din Bucuresti, la care se adauga suplimentele din tara; 

- Orele de imbarcare sunt informative si pot suferi modificari in functie de trafic; 

- Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de intalnire cu cel putin 30 de minute inainte de ora stabilita; 

- Transferurile se efectueaza cu autoturism, microbuz, minibus sau autocar, in functie de marimea grupului; 

- Distribuirea locurilor in autocar se face in ordinea inscrierii; 

- Autocarele sunt licentiate, clasificate si dotate cu climatronic, scaune rabatabile si instalatie audio-video. 

 
  

 


