Plaja la Marea Ionica – Insula Corfu

* Kanoni –Kalypso – Corfu – Glyfada -

HOTEL AKROTIRI 4*

REDUCERE
de până la

30%
Plecări
- in fiecare Luni Durata
10 zile/ 7 nopti

Corfu este insula padurilor si muntilor,
cu sate cu case albe, ascunse în vai, stranduri
cu nisip si cu locuitori vestiti pentru
ospitalitatea lor. Insula dispune de toate
trasaturile necesare pentru o vacanta
perfecta, imbinand stilul grecesc cu cel
italian. Descoperiti aceasta perla a Marii
Ionice de o frumusete captivanta.
ZIUA 1 - Catre Grecia…
Intalnire cu insotitorul de grup la ora si locul
stabilite in diagrama de plecari (anexata la
pagina urmatoare). Plecare spre insula Corfu
pe traseul Romania - Sofia - Promahonas
– Igoumenitsa – Corfu. Pe timpul noptii se
va traversa Bulgaria.

Plecări din
1. Chisinau-Suceava-Iasi-P.NeamtBacau-Focsani-Buzau-Bucuresti
(Galati,
u/
Braila, Constanta)-Giurgiu
2. Brasov-Sinaia-Campina-PloiestiBucuresti-Giurgiu
3. Sibiu-Rm.Valcea-Pitesti-SlatinaOrsova-Dr.Tn.Severin-Craiova-Calafat
4. Baia Mare-Satu Mare-Oradea-AradTimisoara (Deva, Lugoj, Caransebes,
Resita) - Voiteg

Avans la înscriere

ZIUA 2 - Insula Corfu
In cursul diminetii intram pe teritoriul
Greciei, traversand pe rand mai multe
provincii : Macedonia a carei capitala este
Salonicul, Tessalia strabatuta de inaltimile
Muntelui Olimp si Grecia Centrala ale carei
inaltimi sunt dominate de Muntii Pindului.
Vom poposi in Igoumenitsa, port la Marea
Ionica, una dintre principalele “porti de
intrare” in Grecia. De aici ne vom imbarca pe
ferry-boat pentru a traversa Marea Ionica
spre insula Corfu. Traversarea dureaza circa
2 ore. In cursul dupa-amiezii se ajunge in
statiune. Cazare la hotelul selectat.

Excursia incepe cu vizitarea manastirii
Valcherna construita in secolul al 13-lea,
unul din simbolurile insulei, continuam cu
peninsula Kanoni de unde avem o
panorama
superba
asupra
insulei
Pontikonissi. Ne vom continua croaziera
de-a lungul coastei descoperind Calypso
Star, Insula Vidos cu flora si fauna aparte,
orasul Corfu si superba plaja din Glyfada
* Paxi – Antipaxi - Paxi si Anti Paxi sunt
doua insule vecine, in Marea Ionica, la o
distanta de 14 km de Corfu si respectiv 20
de km de continent. Paxi seamana cu o
uriasa gradina plutitoare, acoperita cu flori
de camp si maslini verzi-argintii, plantati
de venetieni cu peste 300 de ani in urma.
* Laguna albastra si tarmul grecesc Dupa doar 25 de minute de navigare
descoperim pestera Mourtos, unde s-a
ascuns flota greceasca in timpul celui de-al
doilea razboi mondial. A doua noastra
oprire va fi in minunatul golf unde s-a
turnat filmul “Laguna Albastra” , avand
ocazia sa inotam in apele exotice. Ultima
oprire va fi in satul pescaresc Sivota.

* Seara greceasca - Va invitam sa
participati la un program artistic traditional
grecesc, unde veti putea savura mancarurile
Bine de știut
si bauturile specifice acestei tari si mai
Autocarele transportatoare sunt cele
mai moderne din industria turistica, ZIUA 3– 8 Va propunem sa participati la mult decat atat veti putea invata cativa pasi
toate clasificate, echipate cu sistem
din dansurile traditionale: sirtaki si zorba.
urmatoarele excursii optionale:
25 euro/ pers

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.
- pentru plecarile din tara pot aparea
intarzieri pe traseu din diverse motive
care nu tin de agentia noastra (trafic).
-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 – Corfu este de
aproximativ 1100 km, pe care ii
parcurgem in aproximativ 20 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.

* Marele tur al insulei Corfu - excursie
organizata pentru a putea descoperi cele mai
interesante atractii naturale si istorice ale
insulei. Se viziteaza Achillion - palatul
construit de imparateasa Elisabeta a Austriei,
apoi continuam cu Paleokastritsa si Sidari,
un mic orasel aglomerat din nordul insulei
unde veti descoperi “Canal d’Amour”si va
veti delecta cu frumusetile plajelor locale.

* Aqualand - Ia-ti familia si prietenii si
vino in lumea jocurilor acvatice de la
Aqualand, unul dintre cele mai mari
parcuri acvatice din sud-estul Europei unde
veti fi intampinati de o multime de
tobogane cu diferite grade de dificultate,
piscine, baruri si o multime de alte
surprize.
ZIUA 9 - Catre Romania ...
In cursul dupa-amiezii vom parasi insula si
ne vom indrepta catre portul Kerkyra
pentru a traversa pe continent. Ne vom
continua drumul spre tara pe traseul
Igoumenitsa - Ioanina - Grevena –
Promahonas - Kulata – Sofia – Romania.
ZIUA 10 - Din nou acasa!!!
Sosim in Romania in cursul diminetii in
functie de conditiile de trafic si de
formalitatile vamale.

HOTEL AKROTIRI 4*

Formalitati

-demipensiuneREDUCERE
De pana la 30% la cazare pana la
15.03
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Paleokastritsa
Hotelul se află în cel mai pitoresc loc din Corfu, Paleokastritsa, cu golfuri înconjurate de dealuri împădurite și
stânci abrupte care se scaldă în mare. Construit pe o peninsulă, toţi oaspeţii hotelului Akrotiri Beach sunt
privilegiaţi cu o panoramă a Mării Ionice şi a stâncosului ei ţărm.
Localizare: Hotelul se bucură de una dintre cele mai spectaculoase localizări din Corfu. Se află pe plajă, la 22
km de Corfu Town, capitala insulei şi la 200 m de centrul scuba-diving. Taverne, restaurante, magazine şi
baruri se găsesc la câteva minute de mers pe jos.
Facilităţi hotel: Hotelul a fost construit în anul 1971 și de-a lungul timpului a fost renovat, ultima renovare
fiind făcută în 2011. Hotelul dispune de piscină cu șezlong-uri și umbreluțe gratuite, pool-bar, cocktail-bar,
room service, recepţie, seif, exchange, rent-a-car, parcare şi magazin de suveniruri, wi-fi gratuit atât în camere,
cât și în hotel și la piscină.
Plaja: De o parte şi de alta a hotelului se află două plaje cu nisip şi pietricele: Agia Triada şi Rocky Beach,
ideală pentru înot şi agreată de iubitorii de natură. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost –
aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu: TV-satelit, radio, telefon, frigider, uscător de păr şi aer condiționat
gratuit . Hotelul dispune de camere cu vedere la mare. Sport și agrement: tenis de câmp, tenis de masă,
închirieri de biciclete, centru diving, sporturi de apă pe plajă, salon TV și joc de cărți. Hotelul dispune de două
piscine, cu secțiune pentru copii. Aici, șezlong-urile sunt gratuite, pe plajă sunt contra cost. Hotelul nu acceptă
animale de companie.
Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină cu secțiune pentru copii.
CAMERE CU VEDERE LA MARE!!!

Transport

Plecări

30.05, 19.09
06.06, 13.06
20.06, 12.9
05.09
27.06, 04.07
11.07, 18.07,
29.08
25.07, 01.08,
08.08, 15.08,
22.08

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST
EARLY
OFERTĂ
BOOKING
BOOKIN
SPECIALĂ
EARLY
FIRST BOOKING
BOOKING
OFERTĂ
STANDARD
Loc în DBL cu
Loc
în
DBL
cu
SPECIALĂ
Loc în DBL
REDUCERE 30%
REDUCERE 25%
Locuri
până la 15.03
până la 31.05
limitate
450 €
479 €
492 €
515 €
551 €

315 €
335 €
344 €
361 €
386 €

338 €
359 €
369 €
386 €
413 €

351 €
374 €
384 €
402 €
430 €

570 €

399 €

428 €

445 €

660 €

462 €

495 €

515 €

Reducere cazare în cameră DBL cu
pat suplimentar/ fiecare persoana

20 €

Supliment SGL

300 €

Reducere un copil 2-11.99 ani cazare
120 €
în cameră DBL cu pat suplimentar
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău, Constanța –
110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila, Rm.Valcea , Brașov –
100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €,
Craiova – 85 €.
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscriere, 30% până pe 15.03, 30%
până pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de
first/ 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.

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de
identitate sau a unui pasaport
valabil minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii
asigurarea
medicala de calatorie si
asigurarea
storno,
insa,
agentia va recomanda sa le
aveti. Pentru a putea iesi din
tara, copiii sub 18 ani trebuie
sa indeplineasca urmatoarele
conditii: sa calatoreasca cu cel
putin un adult insotitor, sa
aiba asupra lor acordul
ambilor parinti (sau al
parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul
care ii insoteste, in cazul in
care nu este unul dintre
parinti, trebuie sa aiba cazier
judiciar pe care sa il prezinte
la frontiera.

--------------------------------Servicii incluse:
7 nopţi cazare demipensiune;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).

APARTMENTS NIOURIS-MARINA AGIOS GORDIS
Self catering

Formalitati

REDUDERE
De până la 35% la cazare
Valabilă pentru rezervări până la
15.03

Agios Gordios este renumită pentru plaja sa mare, cu nisip fin și apă cristalină. Satul Agios Gorgios este
înconjurat de munți pitici, acoperiți cu măslini și conifere.
Localizare: Aceste studiouri se găsesc în stațiunea Agios Gordis, la 15 km distanță de Corfu Town, capitala
insulei și la numai 7 km distanță de cel mai mare waterpark din Europa de Est.
Facilități studio-uri: Apartamentele Niouris-Marina au fost construite în 1987, de-a lungul timpului fiind
făcute mai multe renovări, cea mai recentă fiind făcuta în 2006. Apartamentele dispun de piscină, de
dimensiuni olimpice, cu șezlong-uri și umbreluțe gratuite. Vila oferă servicii de self-catering. Opţional se pot
alege una din variantele de masă: mic dejun, prânz sau cină, mese care se vor servi la tavernă.
Plaja: Apartamentele se află la 350 metri distanță față de plaja publică, plajă lată cu nisip fin și intrare lină in
mare. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o
umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilităţi camere: Camerele dispun de grup sanitar propriu, chicinetă dotată cu plită electică şi veselă necesară,
frigider, aer condiționat (contra cost, 5 euro/camera/zi).

T ansport

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE
35% până la
15.03

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE
25% până la
15.05

OFERTĂ
SPECIALĂ
Locuri
limitate

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

02.05, 03.10

49 €

32 €

37 €

42 €

25.04, 26.09

75 €

49 €

56 €

64 €

09.05, 16.05

95 €

62 €

72 €

81 €

19.09

99 €

64 €

74 €

84 €

23.05, 30.05, 12.09

115 €

75 €

86 €

98 €

06.06

150 €

98 €

113 €

128 €

119 €

137 €

156 €

134 €

155 €

175 €

149 €

172 €

195 €

13.0 , 05.09
183 €
20.06, 27.06, 04.07,
11.07, 18.07, 22.08,
206 €
29.08
25.07, 01.08, 08.08,
229 €
15.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
Supliment family apartment/ fiecare
persoană

5€
100 €
40 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila,
Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €,
Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
**Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.
Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
Self catering;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).

HOTEL AQUIS SANDY BEACH 4****+

Formalitati

-aquis all inclusive-

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
REDUCERE
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
De pana la 25% la cazare
de calatorie si
asigurarea
Ofertă limitată până la epuizarea
storno, insa, agentia va
locurilor
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
Locația: Hotelul este situat la 30 m de plaja cu nisip din St. Georgios S-V, la 22 km de aeroport și calatoreasca cu cel putin un
Corfu Town. Aquis Sandy Beach Resort este hotelul ideal pentru cupluri şi familiile care doresc o
adult insotitor, sa aiba asupra
vacanță relaxantă şi odihnitoare dar şi cu distracție şi animație.
lor acordul ambilor parinti (sau
Facilități hotel: Hotelul are 562 camere recent renovate, internet wireless, laptop (de inchiriat),
spălatorie, serviciu de trezire, baby-sitting, cameră pentru bagaje, rent a car, doctor la cerere (24 h), al parintelui care nu-i insoteste)
minimarket, magazin de suveniruri, 2 piscine exterioare, piscină pentru copii, loc de joacă şi club legalizat la notariat; adultul care
pentru copii (4-12 ani), teatru în aer liber, animație, 2 terenuri de tenis, sală de gimnastică complet ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
echipată, biliard, sezlonguri şi umbrele gratuite la piscină, prosoape (piscină/plajă - depozit).
Facilități camere: aer condiționat individual, TV satelit, telefon, mini frigider, seif (contra-cost), sa aiba cazier judiciar pe care sa
baie cu cadă şi uscător de păr, balcon/ terasă cu mobilier.
il prezinte la frontiera.
Mese: Sistem Aquis All Inclusive (toate mesele stil buffet) în restaurant principal, restaurant a la
carte cu specific mediteranean (pentru oaspetii hotelului o cină pe saptămână inclusă).

Supliment transport autocar din București 85 €/pers
TRANSPORT

Plecari cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

02.05
09.05
16.05
23.05
30.05, 26.09

332 €
349 €
392 €
479 €
511 €

FIRST
MINUTE
Loc în DBL cu
REDUCERE
25%
aplicată până
la 31.03
249 €
262 €
294 €
359 €
383 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE
20%
aplicată până
la 31.05
266 €
279 €
314 €
383 €
409 €

06.06, 19.09

530 €

398 €

424 €

445 €

05.09, 12.09
13.06

549 €
559 €

412 €
419 €

439 €
447 €

461 €
470 €

20.06, 27.06

590 €

443 €

472 €

496 €

04.07, 11.07,
665 €
499 €
532 €
18.07, 22.08, 29.08
25.07, 01.08,
699 €
524 €
559 €
08.08, 15.08
Reducere cazare în cameră DBL cu
45 €
pat suplimentar
Supliment SGL
340 €
Reducere al 2-lea copil 2-13.99 ani
cazare în cameră DBL cu pat
130 €
suplimentar
Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Primul copil 5-13.99 ani plătește transportul.

559 €

OFERTĂ
SPECIALĂ
Locuri
limitate
279 €
293 €
329 €
402 €
429 €

587 €

Timișoara, Voiteg – 85 €, Ploiești, Arad, Lugoj – 90 €, Brașov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, Deva, Orșova,
Caransebeș, Reșița – 95 €, Focșani, Brăila, Rm.Vâlcea, Craiova, Dr.Tn.Severin – 100 €, Bacău, Galați, Constanța, Baia
Mare, Satu Mare – 105 €, Iași, Sibiu – 110 €, Chișinău, Suceava, Piatra Neamț, Cluj-Napoca – 115 €.

***Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30%
pana la expirarea termenului de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de
plecare.
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

Servicii incluse:
7 nopţi cazare cu all inclusive
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).

HOTEL ARITI 4*
Demipensiune
REDUCERE
De pana la 20% la cazare pana la
15.03
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Localizare: Hotelul este situat în împrejurimile pitoreşti din Peninsula Kanoni, la sud de
oraşul Corfu, pe coasta de est a insulei Corfu. Are vedere spre una dintre atracţiile cele mai
uşor de recunoscut din Insulele Ionice, capela Pontikonisi şi mănăstirea Vlacherna. Este o
staţiune liniştită cu o serie de plaje de nisip şi de pietriş şi mici golfuri. Fiind atât de
aproape de oraşul Corfu, acesta beneficiază de facilităţile capitalei în timp ce se bucură de
relaxarea staţiunii. Staţia de autobuz este chiar în fața complexului şi aeroportul
Internaţional din Corfu se află la aproximativ 1,5 km distanţă.
Facilități hotel: Hotelul a fost construit în 1975, cu renovări de-a lungul timpului, iar
ultima renovare s-a făcut în 2009. Complexul dispune de recepţie de 24 de ore, seif, acces
la lift, cafenea, bar şi restaurant. Sunt disponibile facilităţi pentru conferinţe, cameră şi
servicii de spălătorie şi parcare. Complexul dispune de o grădină de 4000 m2, piscină în
aer liber, piscină pentru copii, bar la piscină şi terasă, tenis de masă. La piscină șezlongurile și umbrelele sunt gratuite.
Plaja: Plaja publică este localizată la 400 m distanță față de hotel, plajă cu nisip și
pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2
șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilități camere: Camerele au facilităţi moderne, aer condiţionat (gratuit) şi încălzire
centrală, baie privată cu cadă şi uscător de păr,TV, direct dial telefon, mini-frigider, balcon,
wi-fi (gratuit).
Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină pentru copii.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 85 €/pers
Plecari cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST
EARLY
OFERTĂ
MINUTE
BOOKING
SPECIALĂ
EARLY
FIRST BOOKING
BOOKING
OFERTĂ
STANDARD
Loc în DBL cu
Loc
în
DBL
cu
SPECIALĂ
Loc în DBL
REDUCERE 20%
REDUCERE 15%
Locuri
până la 15.03
până la 15.05
limitate

Formalitati
La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.
Servicii incluse:
7 nopţi cazare cu demipensiune
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).
------------------------------------

30.05, 19.09
231 €
185 €
196 €
208 €
06.06, 13.06, 12.09
274 €
219 €
233 €
247 €
20.06, 05.09
299 €
239 €
254 €
269 €
27.06, 04.07
331 €
265 €
281 €
298 €
11.07. 18.07, 29.08
356 €
285 €
303 €
320 €
25.07, 01.08,
435 €
348 €
370 €
392 €
08.08, 15.08, 22.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu
20 €
pat suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
245 €
Reducere al doilea copil 6-11.99 ani
100 €
în cameră DBL cu pat suplimentar
Primul și al doilea copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-11.99 ani și al doilea copil 0-4.99
ani plătesc transportul.

Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €,
Bacău, Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș,
Reșița, Focșani, Brăila, Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina,
Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30% până pe 15.1, 30% până pe 31.03, iar
diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ early booking nu permit
modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, nu se aplică la taxe sau suplimente.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

HOTEL BELVEDERE 3*

Formalitati

-All InclusiveREDUCERE
De pana la 30% la cazare pana la
29.02
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Situat la 13 kilometri sud de orașul Corfu, Benites a fost un atrăgător sat de pescari transformat în timp într-o
stațiune turistică importantă cu resorturi de lux, ce oferă o mare varietate de plaje încântătoare. Stațiunea este o
îmbinare de vechi și nou, modern și tradițional, cu o atmosferă autentic grecească. Nu rata o vizită la Muzeul
Sea Shell, unde sunt expuse cele mai fascinante colecții de scoici, corali și alte comori descoperite în adâncuri.
Hotel Belvedere a fost fondat în 1986, renovat de-a lungul timpului – ultima renovare făcându-se în 2016. El
oferă o gamă largă de facilităţi şi servicii.
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Agios Ioannis și ofera o priveliste minunata asupra marii dar și a
muntelui. Este situat la 16 km distanță față de capitala insulei și la 17 km față de aeroport.
Facilităţi hotel: Hotelul Belvedere dispune de 170 camere renovate în 2011, restaurant principal, salon TV,
parcare (gratuit). Recepția funcţionează 24 de ore și oferă apel de trezire oaspeților care doresc. Sport și
agrement: sporturi nautice, scufundări, serviciu de închirieri biciclete - sunt contra cost.
Plaja: Hotelul dispune de plajă private, situată vizavi de hotel, cu șezlonguri și umbrele gratuit.
Facilităţi camere: Camerele au vedere la mare şi sunt dotate cu aer condiționat (gratuit), TV satelit,
minifrigider. Hotelul Belvedere dispune de o piscină cu apă sărată – șezlonguri și umbrele gratuit.

Transport

Plecări

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST
EARLY
OFERTĂ
BOOKING
BOOKING
SPECIALĂ
Loc
în
DBL
cu
Loc
în
DBL
cu
STANDARD
REDUCERE 30%
REDUCERE 25%
Locuri
Loc în DBL
până la 29.02
până la 20.04
limitate

23.05, 30.05,
06.06, 12.09,
355 €
19.09, 26.09
13.06, 20.06,
399 €
05.09
27.06, 04.07
425 €
11.07, 18.07,
25.07, 01.08,
469 €
08.08, 15.08,
22.08, 29.08
Reducere cazare ȋn cameră
DBL cu pat suplimentar/fiecare
persoană
Supliment SGL

249 €

266 €

302 €

279 €

299 €

339 €

298 €

319 €

361 €

328 €

352 €

399 €

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

----------------------------------Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
All Inclusive;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).
--------------------------------------

10 €
200 €

Reducere al doilea copil 213.99 ani la cazare în cameră
50 €
DBL cu pat suplimentar
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Primul copil 5-13.99 plăteşte transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €,
Bacău, Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița,
Focșani, Brăila, Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.
Tn. Severin – 95 €, Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30% până pe 15.1, 30% până
pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
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.

HOTEL CORFU VILLAGE 4*

Formalitati

-DemipensiuneREDUCERE
De pana la 30% la cazare pana la
15.03
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor

Localizare: Complexul Corfu Village Hotel Bungalows este situat în zona Agios Yiannis
Peristeron, în cea mai sudică parte a insulei, între Benitses și Moraitika, la 17 kilometri
distanță de Corfu Town. Locația în care se află face din Corfu Village destinația ideală
pentru un concediu liniștit la mare, atât pentru cupluri, cât și pentru familii cu copii.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție deschisă 24 de ore (unde clienții pot găsi toate
informațiile de care au nevoie), wi-fi disponibil gratuit în recepție și în zona piscinei,
restaurant (care servește mic dejun și cină). Hotelul mai pune la dispoziție o piscină pentru
copii și o discotecă.
Plaja: Hotelul este situat la 20 metri distanță față de plaja publică, plajă cu nisip și
pietricele, predominant nisip. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost –
aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra
cost.
Facilități camere: Camerele dispun de frigider, ceainic, TV prin satelit, uscător de păr,
balcon mare cu vedere la mare, telefon, aer condiționat (contra cost-3 euro/camera/zi), seif
(contra cost-15 euro/săptămână).
Facilități pentru copii: Hotelul pune la dispoziție o piscină pentru copii.

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

23.05, 19.09, 26.09
284 €
30.05
329 €
06.06, 13.06, 05.09,
355 €
12.09
20.06
370 €
27.06, 04.07, 11.07,
399 €
29.08
18.07
427 €
25.07, 01.08, 08.08,
464 €
15.08, 22.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu
pat suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL

-----------------------------------

199 €
230 €

213 €
247 €

241 €
280 €

Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
Demipensiune;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).

249 €

266 €

302 €

--------------------------------------

259 €

278 €

315 €

279 €

299 €

339 €

299 €

320 €

363 €

325 €

348 €

394 €

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST
EARLY
OFERTĂ
BOOKING
BOOKING
SPECIALĂ

Transport

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
REDUCERE 30% REDUCERE 25%
până la 15.03
până la 15.05

Locuri
limitate

10 €
210 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-12.99 ani plăteşte transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila,
Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €,
Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30% până pe
15.1, 30% până pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările
făcute în perioada de first/ 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.

HOTEL CYPROTEL CORFU PANORAMA 3*

Formalitati

-All InclusiveREDUCERE
De pana la 30% la cazare pana la
31.03
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Localizare: Hotelul Suitel Ionian Princess este situat langă o plajă de nisip și apă cristalină în stațiunea
Acharavi, pe partea de nord a insulei Corfu, la 36 km distanță față de capitala insulei și față de aeroport.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția oaspeților săi 2 piscine, o piscină pentru copii, șezlonguri și umbrele
la piscine (gratuite), pool bar, beach bar, piano bar cu muzică live seara, restaurant, tavern cu meniuri bufet sau
a-la-carte din bucătăria grecească și internațională, recepție, rent a car. Hotelul oferă un program de animație 6
zile pe săptămâna cu diferite sporturi, exerciții, cântece, dansuri și concursuri, jocuri și piese de teatru în
amfiteatrul de piatră (capacitate de 250 persoane).
Plaja: Plaja premiată cu steag albastru are 7 km lungime și este potrivită atât pentru familii, cât și pentru fanii
sporturilor nautice, oferind șezlonguri, umbrele și prosoape (contra-cost). Plaja este publică, de nisip. Șezlongurile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă
exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilități camere: Camerele sunt spațioase și frumos decorate, complet echipate cu aer condiționat (gratuit),
internet wi-fi (gratuit) telefon, muzică și serviciu de trezire, uscător de păr, seif (contra cost 1
euro/zi ), TV prin satelit, minibar, baie proprie cu cadă/dus, terasă sau balcon.
Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină pentru copii

Transport

Plecări

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST
EARLY
OFERTĂ
BOOKING
BOOKING
SPECIALĂ
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
STANDARD
REDUCERE
REDUCERE 30%
Locuri
Loc în DBL
25% până la
până la 31.03
limitate
15.05

23.05, 30.05, 12.09,
369 €
19.09, 26.09
06.06, 13.06
393 €
20.06, 05.09
425 €
27.06, 04.07, 11.07
479 €
18.07, 22.08, 29.08
499 €
25.07, 01.08, 08.08,
522 €
15.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu
pat suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

-----------------------------------

258 €

277 €

299 €

275 €
298 €
335 €
349 €

295 €
319 €
359 €
374 €

318 €
344 €
388 €
404 €

Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
All Inclusive;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).

365 €

392 €

423 €

--------------------------------------

10 €
255 €

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT;

Primul copil 5-12.99 ani și al doilea copil 2-5.99 ani plătesc transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €,
Bacău, Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița,
Focșani, Brăila, Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova,
Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30%
până pe 15.3, 30% până pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de
plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ early booking nu permit modificări de
nume sau anulări.

HOTEL FEAKION GOUVIA

Formalitati

-Mic dejunREDUCERE
De pana la 40% la cazare pana la
15.03
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor

Localizare: Hotelul Feakion se află pe insula Corfu, în stațiunea Gouvia, la doar 250 de
metri de plaja Kontokali. Hotelul este situat la aproximativ 7 km distanță de Corfu Town,
capitala insulei.
Facilități hotel: Hotelul Feakion pune la dispoziția tiriștilor săi mai multe facilități, printre
care: loc de joacă pentru copii și piscină în aer liber, cu terasă la soare. Hotelul dispune de
restaurant, snack bar care servește mese ușoare, internet gratuit în lobby. Hotelul oferă
parcare privată gratuită.
Plaja: Hotelul se află la 250 metri distanță față de plaja publică din stațiune, plajă cu nisip
fin. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2
șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilități camere: Camerele sunt spatioase și luminoase, dispun de TV prin satelit,
minibar, seif (contra cost-14 euro/ săptămână), aer condiționat (contra cost-6 euro/ camera
/zi) baie cu cadă sau duș. Camerele au balcon cu vedere la grădină sau cu vedere la mare.
Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST
EARLY
OFERTĂ
BOOKING
BOOKING
SPECIALĂ

Transport

Loc în DBL cu
REDUCERE
40% până la
15.03

Loc în DBL cu
REDUCERE
30% până la
30.04

125 €

75 €

88 €

94 €

165 €
199 €
215 €
246 €

99 €
119 €
129 €
148 €

116 €
139 €
151 €
172 €

124 €
149 €
161 €
185 €

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

23.05, 30.05,
19.09, 26.09
06.06, 12.09
13.06, 05.09
20.06
27.06, 04.07
11.07, 18.07,
25.07, 01.08,
08.08, 15.08,
22.08, 29.08

Locuri
limitate

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

----------------------------------Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).
--------------------------------------

265 €

159 €

186 €

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu
pat suplimentar/fiecare persoană

5€

Supliment SGL

75 €

199 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-9.99 ani plăteşte transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila,
Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €,
Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30%
până pe 15.3, 30% până pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de
plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ 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.

HOTEL HELLINIS 3*
-All InclusiveREDUCERE
De pana la 25% la cazare pana la
28.02
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor

Peninsula Kanoni este o zonă de coastă situată foarte aproape de capitala insulei.
Kanoni are, de asemenea,două insule mici: Vlacherna cu o mănăstire mică și albă,
care este un reper iconic și la care se ajunge printrun drum pietruit; Insula
Pontikonisi la care este uşor de ajuns, fiind situata în continuare, are, de asemenea,
o biserică cu o capelă mică.
Localizare: Hotelul Hellinis de 3 stele este situat în zona Kanoni din Corfu. Acesta
se afla la 600 de metri de plajă şi la 3 km de Palatul Mon Repos.
Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor săi o piscină, piscină cu
secțiune pentru copii, bar la piscină, internet wi-fi la recepție (contra cost).
Plaja: Hotelul se află la 600 metri distanță față de plaja publică, cu nisip și
pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10
euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilităţi camere: Camerele sunt decorate în nuanţe naturale şi au podea cu gresie.
Toate camerele sunt dotate cu aer condiţionat (gratuit), TV, internet, frigider.
Transport

Plecări

Formalitati
La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

-----------------------------------

Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
All Inclusive;
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Însoţitor de grup din partea
Intrare la cazare în fiecare Marți
agenţiei (la autocar) si asistenta
FIRST
EARLY
OFERTĂ turistica.
BOOKING
BOOKING
SPECIALĂ Preţul nu include :
Asigurare medicală de călătorie
Loc în DBL cu Loc în DBL cu
STANDARD
şi asigurarea storno;
REDUCERE
REDUCERE
Loc în DBL
Locuri
Taxele de intrare la obiectivele
25% până la
20% până la
limitate turistice si programe opţionale;
28.02
15.04
Alte taxe şi cheltuieli personale;
Bilet ferry-boat IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
355 €
249 €
284 €
302 €
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).
395 €
277 €
316 €
336 €
419 €
293 €
335 €
356 €
-------------------------------------469 €
328 €
375 €
399 €

25.04, 02.05, 09.05,
16.05, 23.05, 30.05,
06.06, 13.06, 12.09,
19.09, 26.09
20.06, 27.06, 05.09
04.07, 11.07, 29.08
18.07, 25.07, 01.08,
08.08, 15.08, 22.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu
15 €
pat suplimentar/fiecare persoană
Reducere copil 2-11.99 ani la cazare
100 €
în cameră DBL cu pat suplimentar
Supliment SGL
245 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani,
Brăila, Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95
€, Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30% până pe 15.3, 30% până
pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
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.

HOTEL APARTMENTS NOUFARO - PALEOKASTRITSA
Self catering

REDUCERE
De până la 50% la cazare
Valabilă pentru rezervări
până la 29.02
Paleokastritsa este una dintre cele mai renumite destinații turistice din insula Corfu, fiind locația perfecta pentru
cei ce doresc să cunoască partea cea mai frumoasă acestei insule din Marea Ionică, stațiune ce oferă peisaje
unice, ce ișți taie respirația.
Localizare: Situat în Paleokastritsa, la 22 km de Corfu Town, capitala insulei, la 23 km distanță de aeroport și
la 150 m distanță față de plajă.
Plaja: Studio-urile sunt situate la 150 metri distanță față de plaja publică, plajă cu nisip și pietricele. Șezlongurile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă
exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilităţi studio-uri: Studio-urile Noufaro Paleokastritsa dispun de grădină şi de terasă. Hotel
ApartmentsNoufaro Paleokastritsa oferă servicii de self-catering.
Facilităţi camere: Grup sanitar propriu, chicinetă utilată complet, frigider, AC (contra cost, 5 euro/ camera/zi),
uscător de păr.

TRANSPORT

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni

Formalitati
La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
Self catering
EARLY
FIRST
BOOKING
Însoţitor de grup din partea
BOOKING
Loc în DBL cu
OFERTĂ
agenţiei (la autocar) si asistenta
Loc în DBL cu
REDUCERE
SPECIALĂ
turistica.
REDUCERE 50%
40% până la
Locuri limitate Preţul nu include :
până la 29.02
30.04
Asigurare medicală de călătorie
şi asigurarea storno;
58 €
69 €
86 €
Taxele de intrare la obiectivele
turistice si programe opţionale;
65 €
78 €
98 €
Alte taxe şi cheltuieli personale;
68 €
81 €
101 €
Bilet ferry-boat IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
75 €
89 €
112 €
(tariful poate suferi modificări
85 €
101 €
127 €
datorită creșterii costului
combustibilului).
88 €
105 €
131 €

Intrare la cazare în fiecare Marți

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

19.09

115 €

02.05

130 €

12.09

135 €

25.04, 09.05, 26.09,
03.10

149 €

16.05, 23.05

169 €

06.06

175 €

30.05

189 €

95 €

113 €

142 €

13.06, 05.09

195 €

98 €

117 €

146 €

109 €

130 €

163 €

119 €

142 €

178 €

133 €

159 €

199 €

11.07
217 €
20.06, 27.06, 04.07,
18.07, 25.07, 22.08,
237 €
29.08
01.08, 08.08, 15.08
265 €
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL

10 €
60 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul.

Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €,
Bacău, Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița,
Focșani, Brăila, Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova,
Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30% până pe 15.3, 30% până
pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
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.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

--------------------------------------

HOTEL JASON

Formalitati

REDUCERE
De pana la 40% la cazare pana la
29.02
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor

Mic dejun
Locaţie potrivită pentru familii
Construit pe o colină, la doar 400 m de Ipsos Beach, hotel Jason oferă o privelişte minunată asupra golfului.
Locaţie potrivită pentru familii, deţine o piscină de dimeniuni olimpice şi se află la o distanţă de 5 minute faţă
de zona cu baruri, restaurante, taverne greceşti şi magazine.
Localizare: Hotelul se află în staţiunea Ipsos, la 400 m de centrul staţiunii. Oraşul pitoresc Corfu şi Aeroportul
Internaţional din Corfu sunt la 20 de minute de mers cu maşina, 14 km distață. La aproximativ 5 minute de
mers pe jos este o staţie de autobuz de unde se poate ajunge în oraşul Corfu.
Facilităţi hotel: Hotelul dispune de recepţie 24 h, exchange, rent-a-car, doctor la cerere (24 h), snack bar,
terasă şi parcare. Recepţia este deschisă nonstop, iar personalul oferă hărţi şi informaţii, putând facilita şi
servicii de închiriere auto. Proprietatea oferă parcare private gratuită. Hotelul dispune de o piscină exterioară cu
pool bar, piscină de dimensiuni olimpice. Hotelul pune la dispoziția turiștilor săi și billiard (contra cost).
Plaja: Hotelul este situat la 400 metri distanță față de plaja publică din stațiune, plajă premiată cu Blue Flag
pentru calitatea ei, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost –
aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilităţi camere: Hotelul are 71 de camere recent renovate. Toate camerele dispun de aer
condiționat (contra cost: 4 € / zi), încălzire centrală, seif (contra cost), minifrigider, TV-satelit şi baie cu duş.
Fiecare cameră are balcon cu vedere spre munte, piscină sau mare.
Facilităţi pentru copii: Cei mici au la dispoziţie piscină exterioară.

Supliment transport autocar din București 85 €/ pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți

TRANSPORT

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

23.05, 30.05

125 €

FIRST
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 40%
până la 29.02

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 30%
până la 15.04

OFERTĂ
SPECIALĂ

75 €

88 €

101 €

06.06, 13.06,
12.09, 19.09,
165 €
99 €
116 €
26.09
20.06, 27.06,
215 €
129 €
151 €
05.09
04.07
228 €
137 €
160 €
11.07, 18.07,
25.07, 01.08,
246 €
148 €
172 €
08.08, 15.08,
22.08, 29.08
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
5 €/pers
suplimentar
Supliment SGL
120 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Un copil 5-11.99 ani plătește transportul.

Locuri
limitate

134 €

174 €

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.
Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).

185 €
-------------------------------------199 €

Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila,
Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €,
Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30% până pe 15.3, 30% până
pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
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.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

HOTEL LIDO CORFU SUN 3*+

Formalitati

-All InclusiveREDUCERE
De pana la 35% la cazare pana la
29.02
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor

Localizare: Situat în minunata zonă din Benitses, dispunerea pe niveluri a hotelului Lido Corfu Sun
oferă turiștilor o vedere panoramica unică asupra Mării Ionice. Hotelul beneficiază de o amplasare
minunată, la câţiva paşi de numeroase taverne, baruri şi magazine. Hotelul se află în apropiere de o
staţie de autobuz, ideală pentru explorarea insulei Corfu. Elementele tradiționale ale hotelului,
îmbinate cu calitatea serviciilor și confortul tehnologiei moderne, asigură clienților săi o experiență
de neuitat.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, acces la internet, Seif, parcare, restaurant (deschis în
timpul zilei și servește o selecție bună de mâncăruri mediteraneene, inclusive numeroase specialități
locale), piscină și bar la piscină.
Plaja: Hotelul se află la 30 de metri de plaja publică, cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și
umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă
exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilități camere: Camerele sunt spatioase și decorate simplu și prevăzute cu frigider, aer
condiționat (gratuit), uscător de păr, TV prin satelit, internet (gratuit) și balcon cu vedere la mare și
baie privată.

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

23.05, 30.05, 06.06,
13.06, 12.09, 19.09,
383 €
26.09
05.09
429 €
20.06
460 €
27.06, 04.07, 11.07,
500 €
29.08
18.07, 25.07
566 €
01.08, 08.08, 15.08,
599 €
22.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu
pat suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL

-----------------------------------

FIRST
BOOKING

EARLY
BOOKING

Loc în DBL cu
REDUCERE
35% până la
29.02

Loc în DBL cu
REDUCERE
25% până la
30.04

249 €

287 €

318 €

279 €
299 €

322 €
345 €

356 €
382 €

Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
All Inclusive;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).

325 €

375 €

415 €

--------------------------------------

368 €

425 €

470 €

389 €

449 €

497 €

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți

Transport

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

OFERTĂ
SPECIALĂ
Locuri
limitate

10 €
255 €

Un Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila,
Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești,
Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30%
până pe 15.3, 30% până pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de
plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ 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.

APARTMENTS MARINA AGIOS GORDIS
Self catering

Formalitati

REDUDERE
De până la 35% la cazare
Valabilă pentru rezervări până la
15.03

Agios Gordios este renumită pentru plaja sa mare, cu nisip fin și apă cristalină. Satul Agios Gorgios este
înconjurat de munți pitici, acoperiți cu măslini și conifere.
Localizare: Aceste studiouri se găsesc în stațiunea Agios Gordis, la 15 km distanță de Corfu Town, capitala
insulei și la numai 7 km distanță de cel mai mare waterpark din Europa de Est.
Facilități studio-uri: Apartamentele Niouris-Marina au fost construite în 1987, de-a lungul timpului fiind
făcute mai multe renovări, cea mai recentă fiind făcuta în 2006. Apartamentele dispun de piscină, de
dimensiuni olimpice, cu șezlong-uri și umbreluțe gratuite. Vila oferă servicii de self-catering. Opţional se pot
alege una din variantele de masă: mic dejun, prânz sau cină, mese care se vor servi la tavernă.
Plaja: Apartamentele se află la 350 metri distanță față de plaja publică, plajă lată cu nisip fin și intrare lină in
mare. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o
umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilităţi camere: Camerele dispun de grup sanitar propriu, chicinetă dotată cu plită electică şi veselă necesară,
frigider, aer condiționat (contra cost, 5 euro/camera/zi).

Transport

Plecări

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți

STANDARD
Loc în DBL

FIRST
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE
35% până la
15.03

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE
25% până la
15.05

OFERTĂ
SPECIALĂ
Locuri
limitate

02.05, 03.10

49 €

32 €

37 €

42 €

25.04, 26.09

75 €

49 €

56 €

64 €

09.05, 16.05

95 €

62 €

72 €

81 €

19.09

99 €

64 €

74 €

84 €

23.05, 30.05, 12.09

115 €

75 €

86 €

98 €

06.06

150 €

98 €

113 €

128 €

119 €

137 €

156 €

134 €

155 €

175 €

149 €

172 €

195 €

13.06, 05.09
183 €
20.06, 27.06, 04.07,
11.07, 18.07, 22.08,
206 €
29.08
25.07, 01.08, 08.08,
229 €
15.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
Supliment family apartment/ fiecare
persoană

5€
100 €
40 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila,
Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €,
Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
**Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.
Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
Self catering;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).

HOTEL MEGA

Formalitati

-DemipensiuneREDUCERE
De pana la 25% la cazare pana la
28.02
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor

Ipsos, stațiunea plină de viață a insulei Corfu
Vizitatorii acestei stațiuni sunt în principal tineri împătimiți după distracție și viață de
noapte. Plaja acestei stațiuni este conform standardelor internaționale al UE deținând astfel
simbolul “Blue Flag”, cel mai înalt grad de distincție acordat unei plaje pentru calitatea
apei și a plajei.
Localizare: Hotelul este localizat în frumoasa stațiune Ipsos. Până în Corfu Town sunt 14
kilometri.
Plaja: Hotelul este situat la 10 metri distanță față de plaja publică din stațiune. Șezlongurile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o
umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția oaspeților săi restaurant, bar-café, piscină
exterioară, curățătorie, servicii medicale (la cerere, contra cost), parcare, salon, rent a car și
spatiu de relaxare.
Facilități camere: Camerele hotelului sunt utilate cu uscător de păr, aer condiționat
(contra cost – 5 euro/ camera/ zi), televizor, telefon,mini-bar, seif (la recepţie, contra cost),
baie cu cadă sau cabină de duș.
Transport

Plecări

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST
EARLY
OFERTĂ
BOOKING
BOOKING
SPECIALĂ
STANDARD
Loc în DBL

Loc în DBL cu
REDUCERE
30% până la
15.03

Loc în DBL cu
REDUCERE
25% până la
15.05

Locuri
limitate

25.04, 02.05, 09.05,
16.05, 23.05, 30.05,
250 €
175 €
188 €
210 €
06.06, 19.09, 26.09
13.06, 12.09
284 €
199 €
213 €
239 €
20.06, 27.06, 04.07,
335 €
235 €
251 €
281 €
05.09
11.07, 29.08
370 €
259 €
278 €
311 €
18.07
384 €
269 €
288 €
323 €
25.07, 01.08, 08.08,
399 €
279 €
299 €
335 €
15.08, 22.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
5€
suplimentar/fiecare persoană
Reducere copil 5-12.99 ani la cazare în
110 €
cameră DBL cu pat suplimentar
Supliment SGL
165 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila,
Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €,
Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30%
până pe 15.1, 30% până pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de
plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ 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.

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

----------------------------------Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
Demipensiune;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).
--------------------------------------

HOTEL MEMENTO KASSIOPI RESORT 4*

Formalitati

REDUCERE
De pana la 25% la cazare
Ofertă limitată până la 31.03
-All inclusiveMemento Kassiopi Resort este locul ideal pentru vacanţe plăcute şi relaxante destinat familiilor cu copii,
tinerilor căsătoriţi oferind o atmosferă liniştită făcând din vacanţa dumneavoastră o experienţă memorabilă.
Localizare: Hotelul este situat în frumoasa insulă Corfu, la doar 10 minute de mers de satul Kassiopi, în
apropiere
se
află
magazine,
restaurante,
aeroportul
este
la
aproximativ
38
km.
Plaja: Hotelul este situat la aprox. 500 metri distanță față de plaja publică Avlaki. Hotelul pune la dispoziția
turiștilor shuttle bus gratuit până la plaja Kalamaki, plajă lată, de nisip. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă,
sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilităţi hotel: Hotelul a fost construit în anul 1987 și de-a lungul timpului a fost renovat, începând cu ultimii
2 ani este renovat anual, ultima renovare făcându-se în 2016. Hotelul dispune de 4 piscine exterioare, o piscină
pentru copii, şezlonguri şi umbrele la piscine gratuite, teren de tenis, sală de fitness, saună, masă de billiard,
tenis de masă, polo, teren de baschet, rent a car, market, internet wi-fi gratuit în lobby, schimb valutar, bar,
restaurant, servicii recepţie 24 de ore, seri tematice (seară grecească, quiz night, karaoke, bingo), seif la
recepţie.
Facilităţi camere: Oaspeţii se pot relaxa în camere spaţioase, frumos decorate, care sunt complet echipate cu
baie proprie, televizor, frigider, aer condiţionat gratuit, balcon, telefon, uscător de păr.
Facilități pentru copii: Copiii au posibilitatea de a-și petrece timpul pe terenul de joacă, la mini club (Socrates
School); programele de animație sunt în limba română.

TRANSPORT

Plecări

02.05, 09.05,
16.05
25.04, 23.05,
30.05, 06.06,
12.09, 19.09,
26.09
13.06, 05.09

Supliment transport autocar din București 85 €/ pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marti
EARLY
FIRST BOOKING
BOOKING
Loc în DBL cu
OFERTĂ
Loc în DBL cu
STANDARD
REDUCERE 25%
SPECIALĂ
REDUCERE 20%
Loc în DBL
până la 31.03
Locuri limitate
până la 31.05

265 €

199 €

212 €

221 €

332 €

249 €

266 €

277 €

399 €

299 €

319 €

333 €

490 €

368 €

392 €

409 €

505 €

379 €

404 €

422 €

20.06, 27.06

526 €

395 €

421 €

439 €

18.07, 29.08

529 €

397 €

423 €

442 €

449 €

478 €

499 €

11.07
04.07

25.07, 01.08,
08.08, 15.08,
598 €
22.08
Reducere cazare în cameră DBL cu
pat suplimentar
Supliment SGL
Supliment Junior Suite/ pers/ sejur

20 €
250 €
50 €

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Primul copil 5-14.99 ani și al 2-lea copil 2-14.99 ani plătesc transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila,
Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €,
Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscriere, 30% până pe 15.3, 30%
până pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de
first/ 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.

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.
Servicii incluse:
7 nopţi cazare cu all inclusive
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).
-------------------------------------

HOTEL MITSIS RODA BEACH 5*****

Formalitati

REDUCERE
De pana la 25% la cazare pana la
31.01
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor

All Inclusive
Mitsis Roda Beach Resort este situat într-o zonă liniștită, Roda Bay, în nord-estul insulei Corfu. Renovat în
2010, hotelul oferă cele mai înalte standarde de ospitalitate.
Localizare: Hotelul Mitsis Roda Beach este situat la 36 km de orasul Corfu și de aeroport și la câteva minute
de mers pe jos de plaja din Roda.
Facilități camere: Camerele au fost complet renovate, au vedere la mare sau gradina și dispun de facilități
moderne. Toate camerele sunt dotate cu aer condiționat, televizor, telefon, mini bar, seif (contra cost), baie cu
duș sau cadă, uscător de păr, balcon sau terasă.
Facilităti hotel: Hotelul Mitsis Roda Beach oferă oaspetilor săi 4 restaurante, 4 baruri, 6 piscine exterioare, 2
piscine pentru copii, mini club, 2 terenuri de tenis, tenis de masă, volei pe plajă, polo de apă, centru SPA,
magazine de suveniruri, internet corner, rent a car, spălătorie, parcare.

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
până la 31.01

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
până la 15.05

OFERTĂ
SPECIALĂ
Locuri limitate

25.04, 02.05, 09.05,
16.05

529 €

397 €

423 €

439 €

23.05

549 €

412 €

439 €

456 €

26.09

599 €

449 €

479 €

497 €

30.05, 06.06, 19.09

652 €

489 €

522 €

541 €

13.06, 05.09, 12.09

745 €

559 €

596 €

618 €

20.06, 27.06, 29.08

799 €

599 €

639 €

663 €

22.08

852 €

639 €

682 €

707 €

15.08

899 €

674 €

719 €

746 €

04.07, 11.07, 18.07,
25.07, 01.08, 08.08

953 €

715 €

762 €

791 €

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană

25 €

Supliment SGL

290 €

Supliment SV/ fiecare persoană/ sejur

35 €

Supliment Sea Front View/ fiecare
persoană/ sejur

70 €

Supliment Sharing Pool/ fiecare persoană/
sejur

45 €

Supliment Family Room GV/ fiecare
persoană/ sejur

45 €

Supliment Family Room SV/ fiecare
persoană/ sejur

110 €

Supliment Family Room sharing pool/
fiecare persoană/ sejur

170 €

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Primul copil 5-12.99 ani și al doilea copil 2-12.99 ani plăteşte transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila,
Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești,
Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la inscriere, diferenta pana la 60%
până la expirarea EB-ului si diferența de plată cu până la 21 de zile înainte de plecare. Rezervările
făcute în perioada de first/ 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.
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

La frontiera
este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil minim
6 luni. Nu sunt obligatorii
asigurarea medicala de calatorie si
asigurarea storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18 ani
trebuie
sa
indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un adult
insotitor, sa aiba asupra lor acordul
ambilor parinti (sau al parintelui
care nu-i insoteste) legalizat la
notariat; adultul care ii insoteste, in
cazul in care nu este unul dintre
parinti, trebuie sa aiba cazier
judiciar pe care sa il prezinte la
frontiera.
*Transferurile din ţară sunt
valabile pentru minim 5
persoane.

Servicii incluse:
7 nopţi cazare cu all inclusive
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).

HOTEL PALEO ART NOUVEAU 4*

Formalitati

-All InclusiveREDUCERE
De pana la 30% la cazare pana la
29.02
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Localizare: Hotelul Paleo Art Nouveau este situat în Paleokastritsa, una dintre cele mai pitorești zone ale
insulei Corfu. Este construit în stil tradițional grecesc. Camerele hotelului oferă o panoramă de neuitat asupra
Marii Ionice și a golfului. Hotelul se află la 22 km de Corfu Town, capitala insulei, la 23 km de aeroport și la
200 de metri de centru scuba diving. La câteva minute de mers pe jos vei găsi adevăratele taverne grecești,
restaurante, magazine și baruri.
Facilităţi hotel: Hotelul oferă oaspeților acces la internet, în lobby (contra cost), restaurant bufet, barul
principal, bar la piscină, 2 piscine, 2 baruri, schimb valutar, parcare, rent a car, biliard, programe de animație,
lift, recepție non stop, seif.
Plaja: Hotelul este situat la 300 metri distanță fașă de plaja publică, cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și
umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar,
acesta fiind contra cost.
Facilităţi camere: Hotelul dispune de camere standard la parter, camere cu vedere partiala la mare, camere
duble cu vedere frontala la mare și bungalow-uri. Toate tipurile de camere dispun de TV satelit, frigider
(contra-cost), seif (contra-cost), aer condiționat (contra cost), băi proprii cu cadă/ duș, foehn, balcon, radio,
telefon. Camerele triple au un pat pliant folosit ca extra bed.
Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină pentru copii, programe de animație și miniclub.

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST
EARLY
OFERTĂ
BOOKING
BOOKING
SPECIALĂ

Transport

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

02.05, 09.05, 16.05,
23.05, 30.05, 06.06,
499 €
13.06, 19.09, 26.09
25.04, 05.09, 12.09,
519 €
20.06, 27.06, 04.07,
564 €
11.07
29.08
590 €
18.07, 25.07, 01.08,
642 €
08.08, 15.08, 22.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL

Loc în DBL cu
REDUCERE
30% până la
31.03

Loc în DBL cu
REDUCERE
20% până la
15.06

349 €

399 €

419 €

363 €

415 €

436 €

395 €

451 €

474 €

413 €

472 €

496 €

449 €

514 €

539 €

Locuri
limitate

10 €
200 €

Reducere al doilea copil 2-13.99 ani la
cazare în cameră DBL cu pat
50 €
suplimentar
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Primul copil 5-13.99 plăteşte transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila,
Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești,
Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30% până pe 15.3, 30% până
pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
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.

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

----------------------------------Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
All Inclusive;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).
--------------------------------------

HOTEL SUITEL IONIAN PRINCESS 4*

Formalitati

-All InclusiveREDUCERE
De pana la 30% la cazare pana la
31.03
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Localizare: Hotelul Suitel Ionian Princess este situat langă o plajă de nisip și apă cristalină în
stațiunea Acharavi, pe partea de nord a insulei Corfu, la 36 km distanță față de capitala insulei și față
de aeroport.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția oaspeților săi 2 piscine, o piscină pentru copii, șezlonguri
și umbrele la piscine (gratuite), pool bar, beach bar, piano bar cu muzică live seara, restaurant,
tavern cu meniuri bufet sau a-la-carte din bucătăria grecească și internațională, recepție, rent a car.
Hotelul oferă un program de animație 6 zile pe săptămâna cu diferite sporturi, exerciții, cântece,
dansuri și concursuri, jocuri și piese de teatru în amfiteatrul de piatră (capacitate de 250 persoane).
Plaja: Plaja premiată cu steag albastru are 7 km lungime și este potrivită atât pentru familii, cât și
pentru fanii sporturilor nautice, oferind șezlonguri, umbrele și prosoape (contra-cost). Plaja este
publică, de nisip. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2
șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilități camere: Camerele sunt spațioase și frumos decorate, complet echipate cu aer condiționat
(gratuit), internet wi-fi (gratuit) telefon, muzică și serviciu de trezire, uscător de păr, seif (contra cost
1 euro/zi ), TV prin satelit, minibar, baie proprie cu cadă/dus, terasă sau balcon.
Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină pentru copii.

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST
EARLY
OFERTĂ
BOOKING
BOOKING
SPECIALĂ

Transport

Loc în DBL cu
REDUCERE
30% până la
31.03

Loc în DBL cu
REDUCERE
25% până la
31.05

Locuri
limitate

425 €

298 €

319 €

336 €

470 €

329 €

353 €

371 €

511 €

358 €

383 €

404 €

541 €

379 €

406 €

427 €

568 €

398 €

426 €

449 €

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

30.05, 06.06
25.04, 02.05, 09.05,
16.05, 23.05, 13.06,
20.06, 12.09, 19.09,
26.09
05.09
27.06, 04.07, 11.07,
18.07, 29.08
25.07, 01.08, 08.08,
15.08, 22.08

Reducere cazare ȋn cameră DBL
cu pat suplimentar/fiecare
persoană

15 €

Supliment SGL

290 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-12.99 ani plăteşte transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €,
Bacău, Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița,
Focșani, Brăila, Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova,
Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30% până pe 15.3, 30% până
pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
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.

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

----------------------------------Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
All Inclusive;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).
--------------------------------------

VILA FILOXENIA - PALEOKASTRITSA

Formalitati

Self catering

REDUCERE
De până la 35% la cazare
Valabilă pentru rezervări până la
15.03
Localizare: Vila este situată în stațiunea Paleokastritsa, la 25 km de aeroport. Cele
șase plaje din apropiere sunt premiate cu steagul albastru și sunt înconjurate de
păduri de măslini. Turiștii pot explora pădurile și zonele abrupte sau pot savura
atmosfera relaxanta de la tavernele învecinate. De asemenea, pot inchiria bărci sau
canoe pentru a explora stâncile și pesterile din zonă.
Facilități vilă: Vila a fost construită în 1986, cu renovări făcute de-a lungul
timpului, ultima renovare fiind făcută în 2012. Filoxenia Mermaide Studios pune la
dispoziția oaspetilor săi o piscină în aer liber cu secțiune pentru copii, o terasă
însorită, cu șezlonguri și umbrele gratuit și un bar lângă piscină. Barul oferă muzică
și acces la internet și servește gustări, înghetata, băuturi racoritoareși cocktail-uri.
La acestea se adaugă parcare gratuită și internet wireless (contra cost).
Plaja: Vila este situată la 700 metri față de plaja publică, plajă cu nisip și pietricele.
Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2
șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
Facilități camere: Apartamentele spațioase sunt dotate cu aer condiționat (contra
cost, 5 euro/zi), o chicinetă complet utilată (inclusive filtru de cafea și frigider),
balcon cu vedere la piscină sau la gradină, baie dotată cu uscator de păr, TV.

Transport

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
EARLY
FIRST BOOKING
BOOKING
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
REDUCERE 35% REDUCERE
până la 15.03
25% până la
15.05

OFERTĂ
SPECIALĂ
Locuri
limitate

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

25.04, 02.05, 26.09,
03.10

75 €

49 €

56 €

62 €

09.05, 16.05, 19.09

95 €

62 €

71 €

79 €

23.05, 12.09

115 €

75 €

86 €

95 €

30.05, 06.06, 13.06

138 €

90 €

104 €

115 €

20.06, 27.06, 04.07

206 €

134 €

155 €

171 €

11.07, 18.07, 25.07,
223 €
22.08, 29.08, 05.09
01.08, 08.08, 15.08
240 €
Supliment SGL

145 €

167 €

185 €

156 €

180 €
100 €

199 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul.

Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €,
Bacău, Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița,
Focșani, Brăila, Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova,
Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30% până pe 15.3, 30% până
pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
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.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
Self catering;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).
-------------------------------------

VILA IRIDA - PALEOKASTRITSA

Formalitati

Self catering
REDUCERE
De până la 35% la cazare
Valabilă pentru rezervări
până la 31.03
Paleokastritsa este situat la 16 mile nord-vest de capitala insulei Corfu, Kerkyra. Staţiunea se intinde de-a
lungul drumului de coastă care şerpuieşte de-a lungul stâncilor şi golfurilor retrase. Hotelul se află în cel mai
pitoresc loc din Corfu, Paleokastritsa, cu golfuri înconjurate de dealuri împădurite și stânci abrupte care se
scaldă în mare.
Localizare: Vila este situată într-una dintre cele mai renumite stațiuni din Corfu, Paleokastritsa. Zona de
magazine și taverne este la numai 100 m distanță.
Plaja: Vila este situată la 300 metri distanță față de plaja publică, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și
umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar,
acesta fiind contra cost.
Facilități studio-uri: Studiourile dispun de gradină, terasă, piscină, grătar. Vila Irida oferă servicii de self
catering.
Facilități camere: Camerele dispun de grup sanitar, chicinetă utilată complet, frigider, aer condiționat (contra
cost, 5 euro/camera/zi), TV.

Supliment transport autocar din Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți

Transport

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 35%
până la 31.03

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
până la 15.05

OFERTĂ
SPECIALĂ
Locuri limitate

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

02.05, 03.10

54 €

35 €

41 €

45 €

25.04, 26.09

75 €

49 €

56 €

62 €

09.05, 16.05

90 €

59 €

68 €

75 €

19.09

99 €

64 €

74 €

82 €

23.05, 30.05, 12.09

115 €

75 €

86 €

95 €

06.06

150 €

98 €

113 €

125 €

13.06, 29.08, 05.09

183 €

119 €

137 €

152 €

20.06, 27.06, 04.07

206 €

134 €

155 €

171 €

11.07

223 €

145 €

167 €

185 €

18.07, 25.07,
01.08, 08.08,
15.08, 22.08

260 €

169 €

195 €

216 €

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană

5€

Supliment SGL

100 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Un copil 5-14.99 plăteşte transportul.

Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila,
Rm.Valcea , Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești,
Timișoara, Voiteg – 90 €, Craiova – 85 €.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană la înscrier, 30% până pe 15.3, 30% până
pe 31.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
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.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

La frontiera este obligatorie
detinerea unei carti de identitate
sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala
de calatorie si
asigurarea
storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18
ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele
conditii:
sa
calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau
al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care
ii insoteste, in cazul in care nu
este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa
il prezinte la frontiera.

Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
Self catering;
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 IgoumenitsaCorfu-Igoumenitsa: 20€/ pers
(tariful poate suferi modificări
datorită creșterii costului
combustibilului).
--------------------------------------

