
 
 

                                           

                    - HANIOTI-                                  BONUS TUR DE SALONIC!!!               

 

  

 

 Confort                          Plajă la Marea Egee – Peninsula Halkidiki            

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- în fiecare vineri– 
 
 

 
 
  

10 zile/ 7+2 nopti 

 

 
  

 

1. Cluj Napoca-Târgu Mureș-

Brașov-Ploiești-București 

2. Sibiu-Rm. Vâlcea-Pitești-

București 

3. Iași-Bacău-Focșani-Galați-

Brăila-Buzău-Constanța-

București 
 

 
 
 

25 euro/ cameră 

 

 
 

-turiştii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puţin jumătate de 

oră mai devreme faţă de orele de 

plecare menţionate.  

-pentru plecările din ţară, pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse 

motive care nu ţin de agenţia noastră 

(trafic).  

-aşezarea în autocar va fi realizată 

de către ghidul însoţitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcţie 

de ordinea înscrierii turiştilor în 

agenţie).  

-autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.   

-distanţă Bucureşti - Halkidiki este 

de aproximativ 735 km.  

-clasificarea hotelurilor este dată de 

autorităţile în domeniu din ţara 

respectivă; hotelurile menţionate pot 

fi înlocuite cu hoteluri similare fără 

a afecta tariful.  

 

 
 

 
 
ZIUA 1  - Către  Grecia ...  
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi 

locul stabilit în diagrama de plecări,             

anexată pe pagină următoare în vederea 

îmbarcării şi deplasării spre Halkidiki. 

Pe timpul nopţii, se va traversa 

Bulgaria. 

   

ZIUA 2 – Thessaloniki, capitala  

Macedoniei  

În cursul dimineții, ajungem la Salonic, 

al doilea oraş ca mărime al Greciei 

concurând ca frumuseţe cu Atena şi 

Kavala. Se vizitează Biserica Sf. 

Dumitru, iar apoi putem admira zidurile 

cetăţii Salonic, Arcul lui Galeriu, 

Rotonda, Bulevardul Egnatia, 

Bulevardul Expoziţiei, Portul şi Faleza 

într-un tur panoramic din autocar. 

Finalizăm cu o oprire la Turnul Alb - 

simbolul  oraşului. După amiază, vom 

ajunge în „paradisul verde” al Greciei,  

staţiunea Afitos pe braţul Kassandra.   

Cazare Hotel Halkidiki Palace 3*. 

 

ZIUA 3 – 8  Vă propunem sa 

participați la următoarele excursii 

opționale: 

 

*Excursie la Petralona. Vă invităm să 

vizitaţi faimoasa peşteră unde au fost 

descoperite relicve ale omului din 

Neanderthal, dovedind existenţa unei 

aşezări preistorice. Admirăm 

frumoasele stalactite şi stalagmite 

precum şi urmele primelor vetre de foc 

făcute de om. Ne vom continua 

călătoria cu vizitarea oraşelor Nea 

Moudania şi Afitos unde vom avea timp 

liber pentru cumpărături şi pentru a 

servi o cafea tradiţională grecească. 

 

* Croazieră la Muntele Athos. Ne vom 

deplasa spre Ouranopolis de unde ne vom 

îmbarca pe vapor pentru a  admira cele mai 

frumoase mânăstiri bizantine de pe Muntele 

Sfânt. Primul şi cel mai dezvoltat centru 

monahal de pe teritoriul Greciei, Muntele 

Athos poate fi văzut în croaziera pe care o 

veţi face de-a lungul braţului. Republica 

monahală cuprinde astăzi şase categorii de 

aşezăminte monastice: mănăstirile, 

schiturile, chiliile, colibele, bordeiele şi 

sihăstriile. Mănăstirile sunt în număr de 20, 

dintre ele 17 sunt greceşti, una rusească, una 

sârbească şi una bulgărească. 

 

*Excursie la Meteora, loc de ascetism si 

rugăciune. Vă invităm să descoperiţi aceste 

mânăstiri deosebite, veritabile muzee 

bizantine, situate „între cer şi pământ”, în 

vârful unor stânci gigantice, în formă de 

turnuri, unice în Europa. Trecerea prin 

oraşele Larissa, Kalambaka şi Valea 

Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile 

complexului, vă vor îmbogăţi spiritual şi 

cultural. 

 

* Seara grecească,  o petrecere 100% 

a la grec. Vă invităm să participaţi la un 

program artistic tradiţional grecesc, unde 

veţi putea savura mâncărurile şi băuturile 

specifice acestei ţări şi, mai mult decât atât, 

veţi putea învăţa câţiva paşi din dansurile 

tradiţionale: sirtaki şi zorba. 

 

* Excursie la Waterland. Vă invităm să vă 

distraţi în acest parc acvatic situat la 18 km 

de Salonic, recomandat tuturor vârstelor. 

Aici, veţi găsi tobogane cu apă, de diferite 

grade de dificultate, piscine cu valuri 

artificiale şi hidromasaj, bar şi cofetărie şi 

multă, multă distracţie inclusă în preţ. 

 

ZIUA 9  - Către România ... 

Dimineaţă program liber pentru ultimele 

cumpărături. După-amiază  ne vom îmbarca 

în vederea deplasării pe traseul Kassandra- 

Promahonas – Kulata – Sofia – Ruse -€ “  

Giurgiu – Bucureşti.   

 

ZIUA 10  - Din nou acasă!! 

În drumul nostru spre casă, lăsăm în urmă 

magia acestei ţări unice. Grecia are puţini 

rivali privind bogăţia şi varietatea 

impresiilor pe care le lasă în memorie. 

Acestea vor lăsa o amintire plăcută mult 

timp după ce vacanţa s-a încheiat. Sosire în 

România. 

  

Durata 

 

Plecări din 

 
 

u/ 

Avans la înscriere 

Bine de ştiut 

 

Plecări 

HOTEL HALKIDIKI 

PALACE 3
*
 

 
 
 

  REDUCERE 
 

30% 



 

 

 
     

 

     HOTEL HALKIDIKI PALACE  3* 
    -All Inclusive- 

 

 

Situat între Polychrono şi Hanioti din Halkidiki, Hotelul Halkidiki Palace este un loc 

perfect pentru toţi cei care caută o vacanţă de vară pentru relaxare.  

Localizare: Halkidiki Palace Hotel este situat pe braţul Kassandra, între Polychrono 

şi Hanioti, la aproximati 150 m. de plajă. 

Facilităţile hotelului: Hotelul dispune de parcare privată gratuită. Restaurantul 

hotelului are o vedere superbă asupra grădinilor spaţioase ale hotelului, iar accesul la 

internet prin Wi-Fi este disponibil în zonele publice ale hotelului. În cadrul hotelului, 

există o piscină olimpică, iar pentru cei mici piscină pentru copii şi un loc de joacă.  

Facilităţile camerelor: Toate camerele au balcoane amenajate, iar cele mai multe 

dintre acestea au vedere la Golful Torroneos. Camerele sunt renovate, decorate în 

culori deschise, fiecare fiind dotată cu baie cu cadă, mini bar, uscător de păr, frigider, 

telefon, seif (contra cost), internet (gratuit), TV şi aer condiţionat (gratuit în iulie şi 

august).  

 
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din  

Bucuresti  55 €/pers 
Plecări cu autocar în fiecare Vineri 

Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă 

Plecari 

 

STANDARD 

 

FIRST MINUTE 

 

Loc in DBL 
Loc în DBL cu REDUCERE 30%  

aplicată până la 31.12.2013 

30.05, 06.06, 

13.06, 20.06, 

05.09, 12.09, 19.09 

366 € 256 € 

27.06 396 € 277 € 

29.08 378 € 264 € 

04.07, 11.07, 18.07 408 € 285 € 

25.07 420 € 294 € 

01.08, 08.08, 

15.08, 22.08  
450 € 315 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu 

pat suplimentar 
5 €/persoană 

Supliment SGL 210 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT. Un copil 5-11.99 ani plătește transportul. 

Ploiești, Buzău, Pitești – 65 €; Brașov, Focșani, Rm. Vâlcea – 70 €; Târgu Mureș, Sibiu, 

Galați, Brăila, Bacău – 75 €; Constanța – 80 €; Cluj-Napoca, Iași  – 85 €. 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ cameră  la înscriere. Diferenţa de plată 

până la 30%  se achită până la data de 15.01.2014, iar restul de plată cu 60 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. 

 

REDUCERE 
De până la 30 % 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. 

 

 

*Transferurile din ţară sunt 

valabile pentru minim 5 

persoane. 
 

Oraş Oră Locaţie 

Cluj-Napoca 13:30 
Sala 

Sporturilor 

Turda  14:00 
Autogara Sens 
Vest 

Târgu Mureș 15:30 

Intrare parcare 

Promenada 
Mall 

Sighişoara 16:30 
Parcare Penny 

Market 

Brașov 19.30 

Benzinăria 

Mol (vizavi de 
McDonald’s) 

Ploiești 21:30 Petrom Metro 

București 23.30 Metrou Izvor 

Sibiu 18:00 
Motel Petrom 

– Pod Cibin 

Rm. Vâlcea 20:00 
Benzinăria 

Dacos 

Pitești 21:30 
McDonald`s - 
Gara 

Iasi 15:30 Palatul Culturii 

Bacău 17:30 

Parcare 

Stadion 
Municipal 

Focșani 19:30 
Benzinăria 

MOL 

Galați 19:00 McDonald`s 

Brăila 19:30 Hotel Traian 

Buzău 21:00 Petrom Vama 

Constanța 18:30 

Stadion CFR, 

(capăt 

troleibuz) 

   

 Servicii incluse : 

7 nopţi cazare cu All Inclusive; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar) şi asistenţă 

turistică. 

 

Tariful nu include : 

Asigurare medicală de călătorie 

şi asigurarea storno; 

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale; 

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

 

BONUS:  

Tur panoramic de SALONIC. 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

Grila de îmbarcare 

Formalităţi Recomandat familiilor!!! 
 



 

                                           

                    - HANIOTI-                                  BONUS TUR DE SALONIC!!!               

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- în fiecare vineri– 
 
 

 
 
  

10 zile/ 7+2 nopti 

 

 
  

 

1. Cluj Napoca-Târgu Mureș-

Brașov-Ploiești-București 

2. Sibiu-Rm. Vâlcea-Pitești-

București 

3. Iași-Bacău-Focșani-Galați-

Brăila-Buzău-Constanța-

București 
 

 
 
 

25 euro/ cameră 

 

 
 

-turiştii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puţin jumătate de 

oră mai devreme faţă de orele de 

plecare menţionate.  

-pentru plecările din ţară, pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse 

motive care nu ţin de agenţia noastră 

(trafic).  

-aşezarea în autocar va fi realizată 

de către ghidul însoţitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcţie 

de ordinea înscrierii turiştilor în 

agenţie).  

-autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.   

-distanţă Bucureşti - Halkidiki este 

de aproximativ 735 km.  

-clasificarea hotelurilor este dată de 

autorităţile în domeniu din ţara 

respectivă; hotelurile menţionate pot 

fi înlocuite cu hoteluri similare fără 

a afecta tariful.  

 

 
 

 
 
ZIUA 1  - Către  Grecia ...  
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi 

locul stabilit în diagrama de plecări,             

anexată pe pagină următoare în vederea 

îmbarcării şi deplasării spre Halkidiki. 

Pe timpul nopţii, se va traversa 

Bulgaria. 

   

ZIUA 2 – Thessaloniki, capitala  

Macedoniei  

În cursul dimineții, ajungem la Salonic, 

al doilea oraş ca mărime al Greciei 

concurând ca frumuseţe cu Atena şi 

Kavala. Se vizitează Biserica Sf. 

Dumitru, iar apoi putem admira zidurile 

cetăţii Salonic, Arcul lui Galeriu, 

Rotonda, Bulevardul Egnatia, 

Bulevardul Expoziţiei, Portul şi Faleza 

într-un tur panoramic din autocar. 

Finalizăm cu o oprire la Turnul Alb - 

simbolul  oraşului. După amiază, vom 

ajunge în „paradisul verde” al Greciei,  

staţiunea Afitos pe braţul Kassandra.   

Cazare Hotel Hill Top 3*. 

 

ZIUA 3 – 8  Vă propunem sa 

participați la următoarele excursii 

opționale: 

 

*Excursie la Petralona. Vă invităm să 

vizitaţi faimoasa peşteră unde au fost 

descoperite relicve ale omului din 

Neanderthal, dovedind existenţa unei 

aşezări preistorice. Admirăm 

frumoasele stalactite şi stalagmite 

precum şi urmele primelor vetre de foc 

făcute de om. Ne vom continua 

călătoria cu vizitarea oraşelor Nea 

Moudania şi Afitos unde vom avea timp 

liber pentru cumpărături şi pentru a 

servi o cafea tradiţională grecească. 

 

* Croazieră la Muntele Athos. Ne vom 

deplasa spre Ouranopolis de unde ne vom 

îmbarca pe vapor pentru a  admira cele mai 

frumoase mânăstiri bizantine de pe Muntele 

Sfânt. Primul şi cel mai dezvoltat centru 

monahal de pe teritoriul Greciei, Muntele 

Athos poate fi văzut în croaziera pe care o 

veţi face de-a lungul braţului. Republica 

monahală cuprinde astăzi şase categorii de 

aşezăminte monastice: mănăstirile, 

schiturile, chiliile, colibele, bordeiele şi 

sihăstriile. Mănăstirile sunt în număr de 20, 

dintre ele 17 sunt greceşti, una rusească, una 

sârbească şi una bulgărească. 

 

*Excursie la Meteora, loc de ascetism si 

rugăciune. Vă invităm să descoperiţi aceste 

mânăstiri deosebite, veritabile muzee 

bizantine, situate „între cer şi pământ”, în 

vârful unor stânci gigantice, în formă de 

turnuri, unice în Europa. Trecerea prin 

oraşele Larissa, Kalambaka şi Valea 

Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile 

complexului, vă vor îmbogăţi spiritual şi 

cultural. 

 

* Seara grecească,  o petrecere 100% 

a la grec. Vă invităm să participaţi la un 

program artistic tradiţional grecesc, unde 

veţi putea savura mâncărurile şi băuturile 

specifice acestei ţări şi, mai mult decât atât, 

veţi putea învăţa câţiva paşi din dansurile 

tradiţionale: sirtaki şi zorba. 

 

* Excursie la Waterland. Vă invităm să vă 

distraţi în acest parc acvatic situat la 18 km 

de Salonic, recomandat tuturor vârstelor. 

Aici, veţi găsi tobogane cu apă, de diferite 

grade de dificultate, piscine cu valuri 

artificiale şi hidromasaj, bar şi cofetărie şi 

multă, multă distracţie inclusă în preţ. 

 

ZIUA 9  - Către România ... 

Dimineaţă program liber pentru ultimele 

cumpărături. După-amiază  ne vom îmbarca 

în vederea deplasării pe traseul Kassandra- 

Promahonas – Kulata – Sofia – Ruse -€ “  

Giurgiu – Bucureşti.   

 

ZIUA 10  - Din nou acasă!! 

În drumul nostru spre casă, lăsăm în urmă 

magia acestei ţări unice. Grecia are puţini 

rivali privind bogăţia şi varietatea 

impresiilor pe care le lasă în memorie. 

Acestea vor lăsa o amintire plăcută mult 

timp după ce vacanţa s-a încheiat. Sosire în 

România. 

  

Durata 

 

Plecări din 

 
 

u/ 

Avans la înscriere 

Bine de ştiut 

 

Plecări 

HOTEL HILL TOP 3
*
 

 
 
 

  REDUCERE 
 

35% 



     

HOTEL HILL TOP 3* 
-All Inclusive- 

 

 

  

Hilltop este un hotel mic (doar 50 de camere) care a fost construit și întreţinut de o 

familie greco-americană.  

Localizare: Centrul satului Hanioti este la aproximativ 500 m. de hotel, iar distanţa 

până la plajă este de aproximativ 600 m., ceea ce înseamnă nu mai mult de 5 minute 

de mers pe jos până în sat, respectiv 10 minute (aproximativ) până la plajă. Shuttle 

bus-ul până în Hanioti este gratuit şi circulă o dată pe zi.  

Facilităţile hotelului: birou de schimb valutar, cutie de valori, o mică bibliotecă, 

servicii de spălătorie, Play Station, wireless în recepţie (gratuit),  piscină exterioară, 

șezlongurile și umbrelele sunt gratuite la piscină, bar la piscină, restaurant, bar.  

Facilităţile camerelor: Toate camerele hotelului au vedere la mare. Camerele sunt 

dotate cu aer condiţionat (gratuit în lunile iulie şi august), balcon sau terasă, TV 

satelit, telefon, frigider mic (gratuit), baie cu cabină de duș, internet (gratuit), uscător 

de păr, seif (contra cost).  

 
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din  

Bucureşti  55 €/pers 
Plecări cu autocar în fiecare Vineri 

Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă 

Plecări 

 

STANDARD 

 

FIRST MINUTE 

 

Loc în DBL 
Loc în DBL cu REDUCERE 35%  

aplicată până la 31.12.2013 

30.05  305 € 198 € 

06.06, 13.06 339 € 220 € 

20.06, 19.09 349 € 227 € 

27.06, 12.09 369 € 240 € 

04.07, 05.09 389 € 253 € 

11.07, 18.07, 

25.07, 01.08, 

08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 

399 € 259 € 

Reducere cazare în cameră DBL 

cu pat suplimentar 
5 €/persoană 

Supliment SGL 190 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT. Un copil 5-11.99 ani plătește transportul. 

Ploiești, Buzău, Pitești – 65 €; Brașov, Focșani, Rm. Vâlcea – 70 €; Târgu Mureș, Sibiu, 

Galați, Brăila, Bacău - 75 €; Constanța – 80 €; Cluj-Napoca, Iași  – 85 €. 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ cameră  la înscriere. Diferenţa de plată 

până la 30%  se achită până la data de 15.01.2014, iar restul de plată cu 60 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. 

 

REDUCERE 
De până la 35 % la cazare 

Oferta 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. 

 

 

 

*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) şi asistenţă 

turistică. 

 

Tariful nu include : 

Asigurare medicală de călătorie 

şi asigurarea storno; 

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale; 

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

 

BONUS:  

Tur panoramic de SALONIC 

Oraş Oră Locaţie 

Cluj-Napoca 13:30 
Sala 

Sporturilor 

Turda  14:00 
Autogara Sens 
Vest 

Târgu Mureș 15:30 

Intrare parcare 

Promenada 
Mall 

Sighişoara 16:30 
Parcare Penny 

Market 

Brașov 19.30 

Benzinăria 

Mol (vizavi de 
McDonald’s) 

Ploiești 21:30 Petrom Metro 

București 23.30 Metrou Izvor 

Sibiu 18:00 
Motel Petrom 
– Pod Cibin 

Rm. Vâlcea 20:00 
Benzinăria 

Dacos 

Pitești 21:30 
McDonald`s - 

Gară 

Iasi 15:30 Palatul Culturii 

Bacău 17:30 

Parcare 

Stadion 
Municipal 

Focșani 19:30 
Benzinăria 

MOL 

Galați 19:00 McDonald`s 

Brăila 19:30 Hotel Traian 

Buzău 21:00 Petrom Vama 

Constanța 18:30 

Stadion CFR, 

(capăt 

troleibuz) 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

Grila de îmbarcare 

Formalităţi 



 
 

                                           

                    - HANIOTI -                                  BONUS TUR DE SALONIC!!!               

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- în fiecare vineri - 
 
 

 
 
  

10 zile/ 7+2 nopti 

 

 
  

 

1. Cluj Napoca-Târgu Mureș-

Brașov-Ploiești-București 

2. Sibiu-Rm. Vâlcea-Pitești-

București 

3. Iași-Bacău-Focșani-Galați-

Brăila-Buzău-Constanța-

București 
 

 
 
 

25 euro/ cameră 

 

 
 

-turiştii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puţin jumătate de 

oră mai devreme faţă de orele de 

plecare menţionate.  

-pentru plecările din ţară, pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse 

motive care nu ţin de agenţia noastră 

(trafic).  

-aşezarea în autocar va fi realizată 

de către ghidul însoţitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcţie 

de ordinea înscrierii turiştilor în 

agenţie).  

-autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.   

-distanţă Bucureşti - Halkidiki este 

de aproximativ 735 km.  

-clasificarea hotelurilor este dată de 

autorităţile în domeniu din ţara 

respectivă; hotelurile menţionate pot 

fi înlocuite cu hoteluri similare fără 

a afecta tariful.  

 

 
 

 
 
ZIUA 1  - Către  Grecia ...  
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi 

locul stabilit în diagrama de plecări,             

anexată pe pagină următoare în vederea 

îmbarcării şi deplasării spre Halkidiki. 

Pe timpul nopţii, se va traversa 

Bulgaria. 

   

ZIUA 2 – Thessaloniki, capitala  

Macedoniei  

În cursul dimineții, ajungem la Salonic, 

al doilea oraş ca mărime al Greciei 

concurând ca frumuseţe cu Atena şi 

Kavala. Se vizitează Biserica Sf. 

Dumitru, iar apoi putem admira zidurile 

cetăţii Salonic, Arcul lui Galeriu, 

Rotonda, Bulevardul Egnatia, 

Bulevardul Expoziţiei, Portul şi Faleza 

într-un tur panoramic din autocar. 

Finalizăm cu o oprire la Turnul Alb - 

simbolul  oraşului. După amiază, vom 

ajunge în „paradisul verde” al Greciei,  

staţiunea Afitos pe braţul Kassandra.   

Cazare Vila Panorama. 

 

ZIUA 3 – 8  Vă propunem sa 

participați la următoarele excursii 

opționale: 

 

*Excursie la Petralona. Vă invităm să 

vizitaţi faimoasa peşteră unde au fost 

descoperite relicve ale omului din 

Neanderthal, dovedind existenţa unei 

aşezări preistorice. Admirăm 

frumoasele stalactite şi stalagmite 

precum şi urmele primelor vetre de foc 

făcute de om. Ne vom continua 

călătoria cu vizitarea oraşelor Nea 

Moudania şi Afitos unde vom avea timp 

liber pentru cumpărături şi pentru a 

servi o cafea tradiţională grecească. 

 

* Croazieră la Muntele Athos. Ne vom 

deplasa spre Ouranopolis de unde ne vom 

îmbarca pe vapor pentru a  admira cele mai 

frumoase mânăstiri bizantine de pe Muntele 

Sfânt. Primul şi cel mai dezvoltat centru 

monahal de pe teritoriul Greciei, Muntele 

Athos poate fi văzut în croaziera pe care o 

veţi face de-a lungul braţului. Republica 

monahală cuprinde astăzi şase categorii de 

aşezăminte monastice: mănăstirile, 

schiturile, chiliile, colibele, bordeiele şi 

sihăstriile. Mănăstirile sunt în număr de 20, 

dintre ele 17 sunt greceşti, una rusească, una 

sârbească şi una bulgărească. 

 

*Excursie la Meteora, loc de ascetism si 

rugăciune. Vă invităm să descoperiţi aceste 

mânăstiri deosebite, veritabile muzee 

bizantine, situate „între cer şi pământ”, în 

vârful unor stânci gigantice, în formă de 

turnuri, unice în Europa. Trecerea prin 

oraşele Larissa, Kalambaka şi Valea 

Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile 

complexului, vă vor îmbogăţi spiritual şi 

cultural. 

 

* Seara grecească,  o petrecere 100% 

a la grec. Vă invităm să participaţi la un 

program artistic tradiţional grecesc, unde 

veţi putea savura mâncărurile şi băuturile 

specifice acestei ţări şi, mai mult decât atât, 

veţi putea învăţa câţiva paşi din dansurile 

tradiţionale: sirtaki şi zorba. 

 

* Excursie la Waterland. Vă invităm să vă 

distraţi în acest parc acvatic situat la 18 km 

de Salonic, recomandat tuturor vârstelor. 

Aici, veţi găsi tobogane cu apă, de diferite 

grade de dificultate, piscine cu valuri 

artificiale şi hidromasaj, bar şi cofetărie şi 

multă, multă distracţie inclusă în preţ. 

 

ZIUA 9  - Către România ... 

Dimineaţă program liber pentru ultimele 

cumpărături. După-amiază  ne vom îmbarca 

în vederea deplasării pe traseul Kassandra- 

Promahonas – Kulata – Sofia – Ruse -€ “  

Giurgiu – Bucureşti.   

 

ZIUA 10  - Din nou acasă!! 

În drumul nostru spre casă, lăsăm în urmă 

magia acestei ţări unice. Grecia are puţini 

rivali privind bogăţia şi varietatea 

impresiilor pe care le lasă în memorie. 

Acestea vor lăsa o amintire plăcută mult 

timp după ce vacanţa s-a încheiat. Sosire în 

România. 

  

Durata 

 

Plecări din 

 
 

u/ 

Avans la înscriere 

Bine de ştiut 

 

Plecări 

VILA PANORAMA 

 
 
 

  REDUCERE 
 

50% 



 
     

VILA PANORAMA 
                                           - Self catering - 

 

 

 

Stațiunea Kriopigi are două plaje ce au primit în anul 2005 premiul Blue Flag și o 

panoramă extraordinară asupra Golfului Kassandra. Pentru petrecerea timpului liber, 

există numeroase baruri, taverne şi magazine. 

Localizare: Vila Panorama este situată în Kriopigi la 150 m. de centrul stațiunii și 

800 m. față de plajă. Un trenuleț special face transferul până la plajă (contra cost: 

1 euro/ sens).  

Facilităţile vilei: Vila pune la dispoziția turistilor parcare proprie, grătar, spațiu 

pentru bagaje. 

Facilităţile camerelor: Camerele sunt spațioase și au în dotare TV, balcon, baie cu 

duș, chicinetă, aer condiţionat contra cost (3 euro/ zi).    

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din  

Bucureşti  55 €/pers 
Plecări cu autocar în fiecare Vineri 

Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST MINUTE 

 

Loc în DBL 
Loc în DBL cu REDUCERE 50%  

aplicată până la 31.12.2013 

     09.05 98 € 49 € 

  16.05, 23.05, 19.09 138 € 69 € 

    30.05, 06.06, 12.09 158 € 79 € 

     13.06, 05.09 188 € 94 € 

 20.06, 27.06, 04.07, 

11.07, 18.07, 25.07, 

01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 

195 € 98 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu 

pat suplimentar 
10 €/persoană 

Supliment SGL 50 € 

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

Ploiești, Buzău, Pitești – 65 €; Brașov, Focșani, Rm. Vâlcea – 70 €; Târgu Mureș, Sibiu, 

Galați, Brăila, Bacău - 75 €; Constanța – 80 €; Cluj-Napoca, Iași  – 85 €. 

 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ cameră  la înscriere. Diferenţa de plată 

până la 30%  se achită până la data de 15.01.2014, iar restul de plată cu 60 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. 

 

REDUCERE 

De până la 50% la cazare 

Oferta 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. 

 

 

 

*Transferurile din ţară sunt 

valabile pentru minim 5 persoane. 
 

Oraş Oră Locaţie 

Cluj-Napoca 13:30 
Sala 

Sporturilor 

Turda  14:00 
Autogara Sens 
Vest 

Târgu Mureș 15:30 

Intrare parcare 

Promenada 
Mall 

Sighişoara 16:30 
Parcare Penny 

Market 

Brașov 19.30 

Benzinăria 

Mol (vizavi de 
McDonald’s) 

Ploiești 21:30 Petrom Metro 

București 23.30 Metrou Izvor 

Sibiu 18:00 
Motel Petrom 
– Pod Cibin 

Rm. Vâlcea 20:00 
Benzinăria 

Dacos 

Pitești 21:30 
McDonald`s - 
Gară 

Iaşi 15:30 Palatul Culturii 

Bacău 17:30 

Parcare 

Stadion 
Municipal 

Focșani 19:30 
Benzinăria 

MOL 

Galați 19:00 McDonald`s 

Brăila 19:30 Hotel Traian 

Buzău 21:00 Petrom Vama 

Constanța 18:30 

Stadion CFR, 

(capăt 

troleibuz) 

   

 Servicii incluse : 

7 nopţi cazare; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar) şi asistenţă 

turistică. 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie 

şi asigurarea storno; 

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale; 

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

 

BONUS:  

Tur panoramic de SALONIC 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

Grila de îmbarcare 

Formalități 



 
 

                                           

                    - HANIOTI-                                  BONUS TUR DE SALONIC!!!               

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- în fiecare vineri– 
 
 

 
 
  

10 zile/ 7+2 nopti 

 

 
  

 

1. Cluj Napoca-Târgu Mureș-

Brașov-Ploiești-București 

2. Sibiu-Rm. Vâlcea-Pitești-

București 

3. Iași-Bacău-Focșani-Galați-

Brăila-Buzău-Constanța-

București 
 

 
 
 

25 euro/ cameră 

 

 
 

-turiştii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puţin jumătate de 

oră mai devreme faţă de orele de 

plecare menţionate.  

-pentru plecările din ţară, pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse 

motive care nu ţin de agenţia noastră 

(trafic).  

-aşezarea în autocar va fi realizată 

de către ghidul însoţitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcţie 

de ordinea înscrierii turiştilor în 

agenţie).  

-autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.   

-distanţă Bucureşti - Halkidiki este 

de aproximativ 735 km.  

-clasificarea hotelurilor este dată de 

autorităţile în domeniu din ţara 

respectivă; hotelurile menţionate pot 

fi înlocuite cu hoteluri similare fără 

a afecta tariful.  

 

 
 

 
 
ZIUA 1  - Către  Grecia ...  
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi 

locul stabilit în diagrama de plecări,             

anexată pe pagină următoare în vederea 

îmbarcării şi deplasării spre Halkidiki. 

Pe timpul nopţii, se va traversa 

Bulgaria. 

   

ZIUA 2 – Thessaloniki, capitala  

Macedoniei  

În cursul dimineții, ajungem la Salonic, 

al doilea oraş ca mărime al Greciei 

concurând ca frumuseţe cu Atena şi 

Kavala. Se vizitează Biserica Sf. 

Dumitru, iar apoi putem admira zidurile 

cetăţii Salonic, Arcul lui Galeriu, 

Rotonda, Bulevardul Egnatia, 

Bulevardul Expoziţiei, Portul şi Faleza 

într-un tur panoramic din autocar. 

Finalizăm cu o oprire la Turnul Alb - 

simbolul  oraşului. După amiază, vom 

ajunge în „paradisul verde” al Greciei,  

staţiunea Afitos pe braţul Kassandra.   

Cazare Hotel Sun 3*. 

 

ZIUA 3 – 8  Vă propunem sa 

participați la următoarele excursii 

opționale: 

 

*Excursie la Petralona. Vă invităm să 

vizitaţi faimoasa peşteră unde au fost 

descoperite relicve ale omului din 

Neanderthal, dovedind existenţa unei 

aşezări preistorice. Admirăm 

frumoasele stalactite şi stalagmite 

precum şi urmele primelor vetre de foc 

făcute de om. Ne vom continua 

călătoria cu vizitarea oraşelor Nea 

Moudania şi Afitos unde vom avea timp 

liber pentru cumpărături şi pentru a 

servi o cafea tradiţională grecească. 

 

* Croazieră la Muntele Athos. Ne vom 

deplasa spre Ouranopolis de unde ne vom 

îmbarca pe vapor pentru a  admira cele mai 

frumoase mânăstiri bizantine de pe Muntele 

Sfânt. Primul şi cel mai dezvoltat centru 

monahal de pe teritoriul Greciei, Muntele 

Athos poate fi văzut în croaziera pe care o 

veţi face de-a lungul braţului. Republica 

monahală cuprinde astăzi şase categorii de 

aşezăminte monastice: mănăstirile, 

schiturile, chiliile, colibele, bordeiele şi 

sihăstriile. Mănăstirile sunt în număr de 20, 

dintre ele 17 sunt greceşti, una rusească, una 

sârbească şi una bulgărească. 

 

*Excursie la Meteora, loc de ascetism si 

rugăciune. Vă invităm să descoperiţi aceste 

mânăstiri deosebite, veritabile muzee 

bizantine, situate „între cer şi pământ”, în 

vârful unor stânci gigantice, în formă de 

turnuri, unice în Europa. Trecerea prin 

oraşele Larissa, Kalambaka şi Valea 

Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile 

complexului, vă vor îmbogăţi spiritual şi 

cultural. 

 

* Seara grecească,  o petrecere 100% 

a la grec. Vă invităm să participaţi la un 

program artistic tradiţional grecesc, unde 

veţi putea savura mâncărurile şi băuturile 

specifice acestei ţări şi, mai mult decât atât, 

veţi putea învăţa câţiva paşi din dansurile 

tradiţionale: sirtaki şi zorba. 

 

* Excursie la Waterland. Vă invităm să vă 

distraţi în acest parc acvatic situat la 18 km 

de Salonic, recomandat tuturor vârstelor. 

Aici, veţi găsi tobogane cu apă, de diferite 

grade de dificultate, piscine cu valuri 

artificiale şi hidromasaj, bar şi cofetărie şi 

multă, multă distracţie inclusă în preţ. 

 

ZIUA 9  - Către România ... 

Dimineaţă program liber pentru ultimele 

cumpărături. După-amiază  ne vom îmbarca 

în vederea deplasării pe traseul Kassandra- 

Promahonas – Kulata – Sofia – Ruse -€ “  

Giurgiu – Bucureşti.   

 

ZIUA 10  - Din nou acasă!! 

În drumul nostru spre casă, lăsăm în urmă 

magia acestei ţări unice. Grecia are puţini 

rivali privind bogăţia şi varietatea 

impresiilor pe care le lasă în memorie. 

Acestea vor lăsa o amintire plăcută mult 

timp după ce vacanţa s-a încheiat. Sosire în 

România. 

  

Durata 

 

Plecări din 

 
 

u/ 

Avans la înscriere 

Bine de ştiut 

 

Plecări 

HOTEL SUN 3
*
 

 
 
 

  REDUCERE 
 

30% 



 

 

 
 

HOTEL SUN 3* 
-Mic dejun- 

 

Hotelul Sun este situat în inima stațiunii Polichrono pe brațul Kassandra, la numai 60 

m. de plajă, într-o zonă cu magazine, taverne şi baruri.  

Facilităţile hotelului: Hotelul dispune de recepţie, salon de mic dejun, bar, seif la 

recepţie, piscină şi şezlonguri gratuite. Accesul la Wi-Fi este disponibil şi gratuit în 

zonele publice ale hotelului. Hotelul este clasificat la standard economic, oferind 

servicii de trei stele. 

Facilităţile camerelor: Camerele sunt dotate cu 2 și 3 paturi, grup sanitar propriu cu 

cabină de duș, frigider mic, mini bar, TV, telefon, balcon, seif (contra cost), aer 

condiționat (gratuit). 
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din  

Bucureşti  55 €/pers 
Plecări cu autocar în fiecare Vineri 

Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă 

Plecări 

 

STANDARD 

 

FIRST MINUTE 

 

Loc în DBL 
Loc în DBL cu REDUCERE 30%  

aplicată până la 31.12.2013 

09.05, 16.05, 19.09 149 € 104 € 

23.05, 12.09 169 € 118 € 

30.05 189 € 132 € 

06.06 199 € 139 € 

13.06, 05.09 219 € 153 € 

20.06, 29.08 229 € 160 € 

22.08 249 € 174 € 

27.06  259 € 181 € 

04.07, 11.07, 

18.07, 25.07, 

01.08, 08.08, 15.08 

265 € 186 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu 

pat suplimentar 
10 €/persoană 

Supliment SGL 90 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT. 

Un copil 5-11.99 ani plătește transportul. 

Ploiești, Buzău, Pitești – 65 €; Brașov, Focșani, Rm. Vâlcea – 70 €; Târgu Mureș, Sibiu, 

Galați, Brăila, Bacău - 75 €; Constanța – 80 €; Cluj-Napoca, Iași  – 85 €. 

Supliment cină 80 € pers/sejur 

 
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ cameră  la înscriere. Diferenţa de plată 

până la 30%  se achită până la data de 15.01.2014, iar restul de plată cu 60 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. 

 

REDUCERE  

30% la cazare 

Oferta 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. 

 

 

 

 

*Transferurile din ţară sunt 

valabile pentru minim 5 

persoane. 

Oraş Oră Locaţie 

Cluj-Napoca 13:30 
Sala 
Sporturilor 

Turda  14:00 
Autogara Sens 

Vest 

Târgu Mureș 15:30 
Intrare parcare 
Promenada 

Mall 

Sighişoara 16:30 
Parcare Penny 
Market 

Brașov 19.30 
Benzinăria 
Mol (vizavi de 

McDonald’s) 

Ploiești 21:30 Petrom Metro 

București 23.30 Metrou Izvor 

Sibiu 18:00 
Motel Petrom 

– Pod Cibin 

Rm. Vâlcea 20:00 
Benzinăria 

Dacos 

Pitești 21:30 
McDonald`s - 

Gară 

Iaşi 15:30 Palatul Culturii 

Bacău 17:30 
Parcare 
Stadion 

Municipal 

Focșani 19:30 
Benzinăria 
MOL 

Galați 19:00 McDonald`s 

Brăila 19:30 Hotel Traian 

Buzău 21:00 Petrom Vama 

Constanța 18:30 

Stadion CFR, 
(capăt 

troleibuz) 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare cu mic dejun; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar) şi asistenţă 

turistică. 

Tariful nu include : 

Asigurare medicală de călătorie 

şi asigurarea storno; 

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice şi programe opţionale; 

Alte taxe şi cheltuieli personale. 

BONUS:  

Tur panoramic de SALONIC 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

Formalităţi Recomandat familiilor!!! 
 

Grilă de îmbarcare 



 
 

 

-GOLDEN BEACH -              

 

 

Confort                      Plaja la Marea Egee – Insula Thassos 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

- in fiecare Miercuri- 

 

 
 

10 zile/ 7+2 nopti 

 

 

 
1. Cluj Napoca – Targu Mures –

Brasov – Ploiesti – Bucuresti – 

Giurgiu 

2. Sibiu – Rm. Valcea – Pitesti – 

Bucuresti - Giurgiu 

3. Constanta – Bucuresti – Giurgiu 

4. Iasi – Suceava – Piatra Neamt – 

Bacau – Focsani – Galati – Braila – 

Buzau – Bucuresti - Giurgiu 
 

 

 
 

Minim 30% 
 

 
 
-autocarele agenţiei sunt cele mai 

moderne din industria turistică, toate 

clasificate 3*, echipate cu sistem 

audio-video, aer condiţionat, scaune 

rabatabile.  

 -turiştii se vor prezenţa la locul de 

îmbarcare cu cel puţin jumătate de 

oră mai devreme faţă de orele de 

plecare menţionate.  

 -pentru plecările din ţara pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse motive 

care nu ţin de agenţia noastră (trafic).  

 -aşezarea în autocar va fi realizată de 

către ghidul însoţitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcţie 

de ordinea înscrierii turiştilor în 

agenţie).  

-autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.   

 -clasificarea hotelurilor este data de 

autorităţile în domeniu din ţara 

respectivă.  

-cazarea începe cu oră 14.00 în prima 

zi de sejur iar eliberarea camerelor se 

va face în funcţie de regulamentul 

intern al fiecărei unităţi de cazare în 

jurul orelor 09.00. 

 

 

 
ZIUA 1  - Către  Grecia...  

  Întâlnire cu însoţitorul de grup la locul şi 

ora stabilite în diagrama de îmbarcări 

anexată. Ne îndreptăm spre insulă Thassos 

pe traseul ales şi în funcţie de oraşul de 

îmbarcare. Pe timpul nopţii vom traversa 

Bulgaria. 

ZIUA 2  - Thassos, insula de smarald 

     În cursul dimineţii vom intra în Grecia şi 

ne vom îndrepta spre Kavala, al doilea oraş 

ca importanță geografică şi istorică din 

regiunea Macedonia  şi apoi spre portul 

Keramoti unde ne îmbarcăm pe ferry-boat 

pentru a traversa Marea Egee şi a ajunge în  

Insula Thassos. După circa 30 minute păşim 

pe tărâmul insulei de smarald în capitala 

acesteia, Limenas. Cazare Vila Atina. 

 

ZIUA 3 – 8  Va propunem să participați 

la urmatoarele excursii opționale: 

*Plimbare cu vaporaşul: plecăm din 

staţiune şi imediat ce ieşim din port vom 

servi o gustare, o cafea şi vom admira 

peisajul. Facem prima oprire pentru pescuit; 

amatorilor li se vor dă unelte speciale, cu 

momeală gata pregătită. Următoarea oprire 

este pentru baie şi distracţie, până se prepară 

prânzul barbeque pe care îl veţi servi pe 

vaporaş. Mâncăm legănaţi de valurile mării, 

apoi ne plimbăm de-a lungul coastei şi mai 

oprim în câteva golfuleţe pentru înot. Pe vas 

putem face plajă, dar găsim şi locuri 

umbroase, muzică şi atmosferă de vacanţă.   

   

 * Kavala, oraşul amfiteatru: Traversăm 

pe continent cu ferry-boat-ul, mergând spre 

Kavala. Pe drum, ghidul ne va povesti 

istoria oraşului şi vom admiră superbă 

panoramă a acestuia înainte de a intra în 

oraş; toate casele au aici vedere spre mare. 

În Kavala avem program liber, putem merge 

să vizităm cetatea, Imaretul turcesc, casa lui 

Mehmet Ali, Biserica Sf Nicolae, apeductul 

roman, sau putem opta pentru o partidă de 

shopping la cele mai renumite magazine, 

unde în permanenţă sunt colecţii noi şi 

preţuri accesibile. Putem merge la o cafea 

pe malul mării, la cochetele terase de lângă 

port. 

* Seara grecească (recomandată tuturor 

celor care ştiu să se distreze): Seara 

grecească se organizează în satul de munte 

Theologos, într-o tavernă special amenajată. 

Programul începe cu deschiderea bufetului 

(preparate din carne de miel şi pui, 

garnituri, salate greceşti), vinurile sunt la 

discreţie pe tot parcursul serii. Muzică 

bozouki live, cântăreţi, dansatori, melodii şi 

costume tradiţionale, dans cu cadînă ne vor 

ademeni pe tot parcursul serii să participăm 

la program. La închiderea programului, 

moment special: cerc de foc pe scenă, în 

mijlocul căruia se dansează şi se sparg 

farfurii.  

   

 *Turul insulei Thassos: Pornim spre 

partea de N-V a insulei. Facem o scurtă 

oprire pentru a admira peisajul şi apoi ne 

îndreptăm către Mănăstirea Arhanghelului 

Mihail. Această mânăstire este un loc 

spectaculos, amplasată pe stânci, deasupra 

mării, are o legendă frumoasă şi o comoară 

nepreţuită: Sf. Cui cu care a fost răstignit 

Iisus. Vom vizita mănăstirea, vom bea Apă 

Sfântă adusă de măicuţe din  izvorul ce 

curge în peşteră şi apoi ne vom îndrepta 

către Aliki. În Aliki vizităm ruinele vechilor 

temple, amplasate superb pe malul mării, 

fostă carieră de marmură. Mergem apoi în 

satul tradiţional macedonean Panagia, 

cunoscut pentru Biserica închinată Fecioarei 

Maria şi pentru fabrica de ulei de măsline. 

Mergem să gustăm renumita miere de pin 

produsă în Thassos. Facem ultima oprire pe 

cea mai mare şi mai frumoasă plajă a 

insulei, Golden Beach, unde ne vom delecta 

aproximativ 2 ore în valurile mării.  

 

ZIUA 9  - Către România... 

În cursul după-amiezii ne vom îmbarca pe 

ferry - boat pentru a traversa Marea Egee şi 

pentru a ajunge pe partea continentală a 

Greciei. Ne vom continua călătoria spre 

România pe traseul Kavala - Seres - 

Promahonas – Kulata Sofia – România. 

 

ZIUA 10 - Din nou acasa!!! 

Sosim în Romania în cursul dimineții în 

funcție de condițiile de trafic și de 

formalitațile vamale. 

  

Durată 

Plecări din 

 
 

u/ 

Avans la inscriere 

Bine de ştiut 

Plecări 

VILA ATINA    
 
 
 

REDUCERE  

de până la 

35 % 
 



 

 

 VILA ATINA    
www.studios-athina.gr 

 
Localizare: Vila este situată la poalele unui munte, la numai 100 de metri 

distanţă de plaja din Golden beach, considerată a fi una dintre cele mai bune 

plaje din Europa. 

 Facilităţile vilei: La doar 200 m distanță puteţi găsi supermarket-uri, cafe-

baruri, restaurante și taverne.   

Facilităţile camerelor: Toate studiourile sunt echipate cu bucătărie complet 

utilată, frigider, TV satelit şi A/C (contra cost - 5 euro/cameră/zi). 

 

TRANSPORT 

Supliment transport din București  55 

€/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri 

Intrare la cazare în fiecare Joi 

Plecări 

 

STANDARD FIRST MINUTE 

Loc în DBL 
Loc în DBL cu REDUCERE 

35% aplicată, până la 15.11 

14.05, 17.09 150 € 98 € 

10.09 159 € 103 € 

21.05, 03.09 169 € 110 € 

28.05 179 € 116 € 

04.06, 11.06, 18.06, 27.08 189 € 123 € 

25.06, 20.08 219 € 142 € 
02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 

30.07, 06.08, 13.08 
245 € 159 € 

Reducere cazare în TPL/fiecare persoană 5 € 

Supliment SGL  105 €  

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-11.99 ani plătește transportul. 

Ploiești, Pitești, Buzău – 65 €; Brașov, Rm.Vâlcea, Focșani – 70 €; Tg. Mureș, 

Sibiu, Bacău, Galați, Brăila – 75 €; Constanța – 80 €; Cluj, Iași, Alba Iulia – 

85 €, Suceava, Piatra Neamț – 95 € 
 

Supliment demipensiune  12 € / pax/ zi la Taverna Pefka 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50%  la înscriere si restul de plata la 

expirarea termenului ofertei. 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.  

 

 

REDUCERE 

De pana la 35% la cazare 

Oferta limitata pana la epuizarea 

locurilor 

 

 

 

La frontieră este obligatorie deţinerea unei cărţi 

de identitate sau paşaport valabil minim 6 luni.  

  Nu este obligatorie asigurarea medicală de 

călătorie, însă, agenţia recomandă să aveţi.  

  Pentru a putea ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor, 

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. 

 

 

Transferurile din ţară sunt valabil 

e pentru minim 5 persoane. 

Servicii incluse : 
7 nopţi cazare; 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 Keramoti Thassos - Keramoti 10 €* 

/persoană. 
* Tariful biletului de ferry boat poate suferi 

modificări datorită creșterii costului 

combustibilului! 

Oras Ora  Locatie 

Constanta 18:00 
Stadion CFR (capat 

troleu) 

Brasov 19:00 
Benzinaria Mol – 

Hotel Cubix 

Ploiesti 21:00 Petrom Metro 

Bucuresti 22:30 Metrou Izvor 

Iasi 14:30 Palatul Culturii 

Suceava 14:30 Hotel Bucovina 

P. Neamt 15:30 Hotel Ceahlau 

Bacau 16:30 
Parcare Stadion 

Municipal 

Focsani 18:30 
Parcare stadion 

Milcovul 

Buzau 20:00 Petrom Vama 

Galati 18:00 McDonald`s 

Braila 18:30 Hotel Traian 

Oradea 12:00 Vulturul Negru 

Cluj 13:30 Sala Sporturilor 

Turda 14:00 Autogara Sens Vest 

Tr. Mures 15:15 
Itr. Parcare Mall 

Promenada 

Sighisoara 16:15 Penny Market 

Sibiu 17:00 
Motel Petrom – Pod 

Cibin 

Rm. Valcea 19:00 Peco Dacos 

Pitesti 20:30 McDonald`s - Gara 

Arad* 14:00 Gara 

Timisoara* 15:00 Parcarea Modex 

Ludus 14:30 
Benzinaria 

Rompetrol 

Iernut 14:50 Benzinaria Lukoil 

Resita* 16:30 
Petrom – iesire 

Caransebes 

Deva 13:30 McDonald’s 

Orsova 19:30 Gara 

Caransebes

* 
17:00 Gara 

Drobeta 

Tr Severin* 
20:00 

Peco Rompetrol-

iesire Craiova 

Craiova* 22:00 Casa Studentilor 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 

 

Grila de imbarcare 

Formalitati 

http://www.studios-athina.gr/


 
 

 

                                      -GOLDEN BEACH-              

 

 

Economic                          Plaja la Marea Egee – Insula Thassos 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

- in fiecare Miercuri- 

 

 
 

10 zile/ 7+2 nopti 

 

 
 

1. Cluj Napoca – Targu Mures –

Brasov – Ploiesti – Bucuresti – 

Giurgiu 

2. Sibiu – Rm. Valcea – Pitesti – 

Bucuresti - Giurgiu 

3. Constanta – Bucuresti – Giurgiu 

4. Iasi – Suceava – Piatra Neamt – 

Bacau – Focsani – Galati – Braila – 

Buzau – Bucuresti - Giurgiu 
 

 

 
 

Minim 30% 
 

 
 
-autocarele agenţiei sunt cele mai 

moderne din industria turistică, toate 

clasificate 3*, echipate cu sistem 

audio-video, aer condiţionat, scaune 

rabatabile.  

 -turiştii se vor prezenţa la locul de 

îmbarcare cu cel puţin jumătate de 

oră mai devreme faţă de orele de 

plecare menţionate.  

 -pentru plecările din ţara pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse motive 

care nu ţin de agenţia noastră (trafic).  

 -aşezarea în autocar va fi realizată de 

către ghidul însoţitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcţie 

de ordinea înscrierii turiştilor în 

agenţie).  

-autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.   

 -clasificarea hotelurilor este data de 

autorităţile în domeniu din ţara 

respectivă.  

-cazarea începe cu oră 14.00 în prima 

zi de sejur iar eliberarea camerelor se 

va face în funcţie de regulamentul 

intern al fiecărei unităţi de cazare în 

jurul orelor 09.00. 

 

 

 
ZIUA 1  - Către  Grecia...  

  Întâlnire cu însoţitorul de grup la locul şi 

ora stabilite în diagrama de îmbarcări 

anexată. Ne îndreptăm spre insulă Thassos pe 

traseul ales şi în funcţie de oraşul de 

îmbarcare. Pe timpul nopţii vom traversa 

Bulgaria. 

ZIUA 2  - Thassos, insula de smarald 

     În cursul dimineţii vom intra în Grecia şi 

ne vom îndrepta spre Kavala, al doilea oraş 

ca importanță geografică şi istorică din 

regiunea Macedonia  şi apoi spre portul 

Keramoti unde ne îmbarcăm pe ferry-boat 

pentru a traversa Marea Egee şi a ajunge în  

Insula Thassos. După circa 30 minute păşim 

pe tărâmul insulei de smarald în capitala 

acesteia, Limenas. Cazare la Vila Elisabeta. 

 

ZIUA 3 – 8  Va propunem să participați la 

urmatoarele excursii opționale: 

*Plimbare cu vaporaşul: plecăm din 

staţiune şi imediat ce ieşim din port vom 

servi o gustare, o cafea şi vom admira 

peisajul. Facem prima oprire pentru pescuit; 

amatorilor li se vor dă unelte speciale, cu 

momeală gata pregătită. Următoarea oprire 

este pentru baie şi distracţie, până se prepară 

prânzul barbeque pe care îl veţi servi pe 

vaporaş. Mâncăm legănaţi de valurile mării, 

apoi ne plimbăm de-a lungul coastei şi mai 

oprim în câteva golfuleţe pentru înot. Pe vas 

putem face plajă, dar găsim şi locuri 

umbroase, muzică şi atmosferă de vacanţă.   

   

 * Kavala, oraşul amfiteatru: Traversăm pe 

continent cu ferry-boat-ul, mergând spre 

Kavala. Pe drum, ghidul ne va povesti istoria 

oraşului şi vom admiră superbă panoramă a 

acestuia înainte de a intra în oraş; toate 

casele au aici vedere spre mare. În Kavala 

avem program liber, putem merge să vizităm 

cetatea, Imaretul turcesc, casa lui Mehmet 

Ali, Biserica Sf Nicolae, apeductul roman, 

sau putem opta pentru o partidă de shopping 

la cele mai renumite magazine, unde în 

permanenţă sunt colecţii noi şi preţuri 

accesibile. Putem merge la o cafea pe malul 

mării, la cochetele terase de lângă port. 

* Seara grecească (recomandată tuturor 

celor care ştiu să se distreze): Seara 

grecească se organizează în satul de munte 

Theologos, într-o tavernă special 

amenajată. Programul începe cu 

deschiderea bufetului (preparate din carne 

de miel şi pui, garnituri, salate greceşti), 

vinurile sunt la discreţie pe tot parcursul 

serii. Muzică bozouki live, cântăreţi, 

dansatori, melodii şi costume tradiţionale, 

dans cu cadînă ne vor ademeni pe tot 

parcursul serii să participăm la program. 

La închiderea programului, moment 

special: cerc de foc pe scenă, în mijlocul 

căruia se dansează şi se sparg farfurii.  

   

 *Turul insulei Thassos: Pornim spre 

partea de N-V a insulei. Facem o scurtă 

oprire pentru a admira peisajul şi apoi ne 

îndreptăm către Mănăstirea Arhanghelului 

Mihail. Această mânăstire este un loc 

spectaculos, amplasată pe stânci, deasupra 

mării, are o legendă frumoasă şi o comoară 

nepreţuită: Sf. Cui cu care a fost răstignit 

Iisus. Vom vizita mănăstirea, vom bea Apă 

Sfântă adusă de măicuţe din  izvorul ce 

curge în peşteră şi apoi ne vom îndrepta 

către Aliki. În Aliki vizităm ruinele 

vechilor temple, amplasate superb pe malul 

mării, fostă carieră de marmură. Mergem 

apoi în satul tradiţional macedonean 

Panagia, cunoscut pentru Biserica 

închinată Fecioarei Maria şi pentru fabrica 

de ulei de măsline. Mergem să gustăm 

renumita miere de pin produsă în Thassos. 

Facem ultima oprire pe cea mai mare şi 

mai frumoasă plajă a insulei, Golden 

Beach, unde ne vom delecta aproximativ 2 

ore în valurile mării.  

 

ZIUA 9  - Către România... 

În cursul după-amiezii ne vom îmbarca pe 

ferry - boat pentru a traversa Marea Egee şi 

pentru a ajunge pe partea continentală a 

Greciei.  Ne vom continua călătoria spre 

România pe traseul Kavala - Seres - 

Promahonas – Kulata Sofia – România. 

 

ZIUA 10 - Din nou acasa!!! 

Sosim în Romania în cursul dimineții în 

funcție de condițiile de trafic și de 

formalitațile vamale. 

  

Durată 

Plecări din 

 
 

u/ 

Avans la inscriere 

Bine de ştiut 

Plecări 

VILA ELISABETA  
 
 
 REDUCERE  

de până la 

35%  
 



 

 

VILA ELISABETA 

 

Localizare: Vila este situată în cea mai frumoasă zonă din insula Thassos – 

Golden Beach, pe plaja cu nisip fin. Capitala insulei, Limenas, se află la o 

distanţă de 11 km. 

Facilităţile vilei: în apropierea vilei se găsesc restaurante, baruri, taverne şi 

multe magazine. 

Facilităţile camerelor: Camerele sunt mobilate cu bun gust şi dotate cu 

chicinetă utilată cu vesela necesară şi plită electrică, TV, A/C (contra cost - 5 

euro/cameră/zi), baie cu duş şi balcon. 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 

55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri 

Intrare la cazare în fiecare Joi 

Plecări 

 

STANDARD FIRST MINUTE 

Loc în 

DBL/TPL 

Loc în DBL/TPL cu 

REDUCERE 35% aplicată, 

până la 15.11 

14.05, 17.09 139 € 90 € 

21.05, 10.09 159 € 103 € 

28.05, 04.06, 27.08, 

03.09 
179 € 116 € 

11.06 199 € 129 € 

20.08 209 € 136 € 

18.06, 06.08, 13.08 229 € 149 € 

25.06, 02.07, 09.07, 

16.07, 23.07, 30.07 
240 € 156 € 

Supliment SGL 105 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-13.99 ani plătește transportul. 

Ploiești, Pitești, Buzău – 65 €; Brașov, Rm.Vâlcea, Focșani – 70 €; Tg. Mureș, 

Sibiu, Bacău, Galați, Brăila – 75 €; Constanța – 80 €; Cluj, Iași, Alba Iulia – 

85 €, Suceava, Piatra Neamț – 95 € 
 

Taverna Pefka :  Supliment mic dejun  -   4 €/zi/pers 

                             Supliment cina –   9 €/zi pers 

                             Supliment demipensiune -    12 €/zi pers 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50%  la înscriere si restul de plata la 

expirarea termenului ofertei. 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. 

 

REDUCERE 

De pana la 35% la cazare 

Oferta limitata pana la epuizarea 

locurilor 

 

 

  

La frontieră este obligatorie deţinerea unei cărţi 

de identitate sau paşaport valabil minim 6 

luni.Nu este obligatorie asigurarea medicală de 

călătorie, însă, agenţia recomandă să aveţi.  

Pentru a putea ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult însoţitor, 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. 

 

 

Transferurile din ţară sunt valabile pentru 

minim 5 persoane. 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare; 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 Keramoti Thassos - Keramoti 10 € 

*/persoană. 
* Tariful biletului de ferry boat poate suferi 

modificări datorită creșterii costului 

combustibilului! 

Oras Ora  Locatie 

Constanta 18:00 
Stadion CFR (capat 

troleu) 

Brasov 19:00 
Benzinaria Mol – 

Hotel Cubix 

Ploiesti 21:00 Petrom Metro 

Bucuresti 22:30 Metrou Izvor 

Iasi 14:30 Palatul Culturii 

Suceava 14:30 Hotel Bucovina 

P. Neamt 15:30 Hotel Ceahlau 

Bacau 16:30 
Parcare Stadion 

Municipal 

Focsani 18:30 
Parcare stadion 

Milcovul 

Buzau 20:00 Petrom Vama 

Galati 18:00 McDonald`s 

Braila 18:30 Hotel Traian 

Oradea 12:00 Vulturul Negru 

Cluj 13:30 Sala Sporturilor 

Turda 14:00 Autogara Sens Vest 

Tr. Mures 15:15 
Itr. Parcare Mall 

Promenada 

Sighisoara 16:15 Penny Market 

Sibiu 17:00 
Motel Petrom – Pod 

Cibin 

Rm. Valcea 19:00 Peco Dacos 

Pitesti 20:30 McDonald`s - Gara 

Arad* 14:00 Gara 

Timisoara* 15:00 Parcarea Modex 

Ludus 14:30 
Benzinaria 

Rompetrol 

Iernut 14:50 Benzinaria Lukoil 

Resita* 16:30 
Petrom – iesire 

Caransebes 

Deva 13:30 McDonald’s 

Orsova 19:30 Gara 

Caransebes

* 
17:00 Gara 

Drobeta 

Tr Severin* 
20:00 

Peco Rompetrol-

iesire Craiova 

Craiova* 22:00 Casa Studentilor 

 

 
 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 

Grila de imbarcare 

Formalitati 



 

 

 

 

 

 

 

 

           Plaja la Marea Ionica – Insula Zakyhthos       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- în fiecareDuminică - 
 

 

 
10 zile/7+2 nopți 

 

 

 
 

1. Braşov-Ploieşti-Bucureşti-

Giurgiu 

2. Craiova-Râmnicu Vâlcea-

Piteşti-Bucureşti-Giurgiu 

3. Constanţa-Bucureşti-

Giurgiu 
 

 
 

25 euro/ cameră 
 

 

 

- autocarele transportatoare sunt cele 

mai moderne din industria turistică, 

toate clasificate 3*, echipate cu sistem 

audio-video, aer condiționat, scaune 

rabatabile. 

- turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cel putin cu o jumatate de 

oră mai devreme față de orele de 

plecare menționate. 

- pentru plecările din țară pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse motive 

care nu țin de agenţia noastră (trafic). 

- așezarea în autocar va fi realizată de 

către ghidul însoțitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcție 

de ordinea înscrierii turiștilor în 

agenţie). 

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.  

- distanța Bucureşti –Zakynthos este 

de aproximativ 1500 km, pe care îi 

parcurgem în aproximativ 23 ore. 

- clasificarea hotelurilor este dată de 

autoritățile în domeniu din respectiva 

țară. 

 - hotelurile menționate pot fi 

înlocuite cu hoteluri similare fără a 

afecta tariful. 

 

 
 

ZIUA  1  -  Către Grecia… 
Întalnire cu însotitorul de grup și plecare la ora 

12.00 de la Parc Izvor de lânga Metrou Izvor. 

Plecare spre insula Zakynthos pe traseul  

Bucureşti – Giurgiu – Russe - Sofia – 

Promahonas -  Salonic - Patras - Killini. 
 

ZIUA 2 - Insula  Zakynthos 
 În cursul dimineții intrăm pe teritoriul Greciei, 

traversând pe rând mai multe provincii: 

Macedonia a cărei capitală este Salonicul, 

Tessalia străbătută de inalțimile Muntelui 

Olimp și Grecia Centrală ale cărei inalțimi sunt 

dominate de Muntii Pindului. Vom poposi în 

Killini, port la Marea Ionică. De aici ne vom 

îmbarca pe ferry-boat pentru a traversa Marea 

Ionică spre insula Zakynthos. Traversarea 

durează circa 1 ora si 30 minute.  
 

ZIUA 3 - 7 Vă recomandăm 

urmatoarele excursii opționale: 
Excursie cu vaporul  
Ne îmbarcăm la ora 09:30 din portul Zakynthos 

pe un vas de croazieră care va avea opriri la: 

Peşterile Albastre pentru fotografii (se disting 

prin arcele create de eroziune prin care se poate 

pătrunde în peşteri şi prin culoarea apei– azur–

care se reflectă în ele), la plaja Navagio pentru 

înot (cea mai celebră plajă de pe insulă, datorită 

naufragiului unui vas în anii ‘80 ), la Keri 

pentru fotografii ale rocilor Mikri Megali şi 

Mikri Myzithra care ţâşnesc din mare ca nişte 

piramide şi pentru înot şi la Vassilikos pentru 

înot. 

Agenția își rezervă dreptul de a modifica 

programul excursiei, în  situația în care vremea 

este nefavorabilă. 
 

Turul insulei  
Plecare la ora 09.00 într-un tur al insulei în care 

vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, din oraşul 

Zakynthos, una din cele trei clădiri care au 

scăpat intacte după cutremurul din 1953  unde 

se găseşte sicriul  Sfântului Dionysios – 

patronul insulei, precum şi Muzeul Eclesiastic 

al  Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de 

oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian 

construit pe ruinele vechii acropole. 

Excavaţiile din această zonă au adus la suprafaţă 

biserici din toate perioadele, din antichitate până în 

timpul dominaţiei britanice; Anaphonitria, 

mănăstirea unde Sf. Dionysios, patronul insulei, a 

fost călugăr. Oprire pentru cumpărături în staţiunea 

Volimes care este celebră pentru covoarele şi 

mătasea fabricate manual; plaja Navagio se poate 

admira de pe stâncă, aceasta fiind accesibilă doar de 

pe mare. La Agios Nikolaos vizită opţională la 

Peşterile Albastre. Vizită la o cramă locală unde 

puteţi degusta şi cumpăra vinuri. 
 

Excursie la Marathonisi 
Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din portul Agios 

Sostis către Lithakia. Vizită pe Insula Marathonisi 

pe a cărei plajă broaştele ţestoase Caretta-Caretta 

(specie pe cale de dispariţie şi protejată prin lege) se 

adăpostesc şi îşi depun ouăle. 
 

Olympia – locul nașterii Jocurilor Olimpice 
Ne îmbarcăm pe feribotul care pleacă din portul 

Zakynthos către portul Killini. În mijlocul văii Iliei, 

unul dintre cele mai vechi oraşe-stat din Peloponez, 

se află Olimpia, unde în epoca preistorică la fiecare 

4 ani erau organizate jocuri în onoarea lui Zeus 

Olympianul. Chiar şi în zilele noastre flacăra 

olimpică este aprinsă la fiecare patru ani în 

sanctuarul antic al Olimpiei şi de aici transportată în 

statul unde se vor desfăşura jocurile. Vizita la situl 

arheologic. Timp liber pentru cumpărături şi prânz. 

Kefallonia 
Traversare cu feribotul din portul St. Nikolas către 

portul Pessada din Kefallonia, de unde vom porni în 

turul insulei cu autocarul. În Kefallonia, cea mai 

mare insulă din Marea Ionica veţi putea vizita 

Mănăstirea şi Biserica Sf. Gherasim (patronul 

insulei), cea mai venerată biserică de pe insulă, sub 

ea aflându-se o peşteră în care a locuit şi s-a rugat 

sfântul. În mănăstire se află moaştele sfântului într-

un sicriu de argint; Peştera Drogarati  - localizată 

la câţiva km de Sami, are două părţi dintre care una 

este accesibilă publicului, aici având loc concerte 

datorită acusticii foarte bune; Peştera Melissani 

situată tot lângă Sami are forma literei B, cu 2 

camere separate de o mică insulă în centru. Apa este 

incredibil de limpede şi curată, un amestec de apă 

de mare şi apă dulce, văzându-se perfect fundul 

lacului şi în locurile cele mai adânci. De asemenea 

vom vizita Argostoli, capitala insulei, asezată în 

golful Livadi, care desparte insula în două părţi 

inegale. Timp liber pentru prânz şi cumpărături. 
 
 

ZIUA 9  -  Catre Romania ... 
În cursul după-amiezii vom părăsi insula și ne vom 

îndrepta către portul Zante pentru a traversa pe 

continent. Ne vom continua drumul spre țară pe 

traseul Kilini – Patras - Promahonas - Kulata – 

Sofia – Romania. 
 

ZIUA 10 - Din nou acasă !!! 
Sosim în Romania în cursul dimineții în funcție 
de condițiile de trafic și de formalitațile vamale. 

Plecări 

Durată 

Avans la înscriere 

Plecări din 

REDUCERE  

de până la  

40% 

 

 

   

                     
 

Hotel Family Inn   

3* 
 

Bine de ştiut 



Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

 

 

 

 

HOTEL FAMILY INN 3*** 
-demipensiune- 

REDUCERE 

De până la 40% la cazare 

Oferta limitată până la epuizarea locurilor 

 
 

Hotelul este poziţionat într-un peisaj minunat, înconjurat de flori multicolore şi 

plante.  

Localizare: Hotelul se află la mică distanţă de taverne (10 m) sau supermarketuri 

(50 m) şi la 200 m de centrul staţiunii. Plaja staţiunii Argassi se găseşte la doar 200 

m de hotel, iar până în oraşul Zante sunt aproximativ 2 km. Centrul staţiunii este 

organizat în jurul străzilor principale şi puteţi găsi aici o gamă diversificată de 

baruri, restaurante, supermarketuri. 

Facilităţile hotelului: Hotelul dispune de recepţie, bar, sală pentru servirea micului 

dejun, seif. 

Facilităţile camerelor: Toate camerele sunt dotate cu: aer condiţionat (contra 

cost), TV, radio, frigider, baie cu duş, balcon. 

Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară cu secţiune şi pentru copii, unde 

şezlongurile şi unmbrelele sunt gratuite şi de un bar la piscină. 

Masă: Mic dejun bufet în cadrul hotelului, iar cina în regim a la carte se va putea 

servi la restaurantul Peppermint, de lângă hotel. 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 

85 €/pers. 

Plecări cu autocarul în fiecare Duminică; 

Intrare la cazare în fiecare Luni 

Plecări 

STANDARD FIRST MINUTE 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 40% 

aplicată, până la 31.12 

18.05, 25.05, 01.06 229 € 137 € 

21.09 239 € 143 € 

08.06, 14.09 259 € 155 € 

15.06, 07.09 279 € 167 € 

22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 

27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 

31.08 

299 € 179 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar /fiecare 

persoană 
10 € 

Supliment SGL 120 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 ani plăteşte transportul. 

Ploieşti – 95 €/pers; Piteşti – 100 €/pers; Braşov, Râmnicu Vâlcea – 110 €/pers;  

Constanţa, Craiova – 115 €/pers. 
 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ cameră  la înscriere. Diferenţa de plată 

până la 30%  se achită până la data de 15.01.2014,  iar restul de plată cu 60 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 frontieră  este obligatorie deținerea 

unei carți de identitate sau a unui 

pașaport valabil minim 6 luni. Nu este 

obligatorie asigurarea medicală de 

călătorie și storno, insă, agenția vă 

recomandă să le aveți. Pentru a putea 

ieși din țară, copiii sub 18 ani trebuie 

să îndeplinească urmatoarele condiții: 

să călătorească cu cel putin un adult 

insoțitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinți (sau al părintelui care 

nu-i insoțește) legalizat la notariat. 

Adultul care îi însoțește, în cazul în 

care nu este unul dintre părinți, trebuie 

sa aibă cazier judiciar pe care să îl 

prezinte la frontieră. 

 

 

 

 

Oraş Oră Locaţie 

 

Bucureşti 11:30 Parc Izvor 

 

Braşov 

 

08:00 

McDonald’s – 

Şoseaua 

Bucureşti 

Ploieşti 10:00 Petrom Metro 

Constanţa 08:00 Stadion CFR 

(capăt troleu) 

 

Craiova 05:00 
Casa 

Studenţilor 

Rm. Vâlcea 08:00 
Benzinăria 

Dacos 

Piteşti 10:00 
Mc Donald’s 

Gară 

* Transferurile din ţară sunt valabile 

pentru minim 5 persoane 

Servicii incluse : 

 

7 nopţi cazare cu 

demipensiune; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar); 

Asistenţă turistică. 

Preţul nu include: 

 

Asigurare medicală de călătorie 

şi asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiective 

turistice;  

Alte taxe şi cheltuieli 

personale; 

Programe opţionale. 

Bilet  ferry boat  -  22* €/pers.  

dus-intors. 

 
* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări datorită 

creșterii costului combustibilului! 

 

Formalităţi 

Grilă de îmbarcare 



 

 

 

 

 

 

 

 

         Plaja la Marea Ionica – Insula Zakyhthos       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- în fiecare Duminică - 
 

 

 
10 zile/7+2 nopți 

 

 

 
 

1. Braşov-Ploieşti-Bucureşti-

Giurgiu 

2. Craiova-Râmnicu Vâlcea-

Piteşti-Bucureşti-Giurgiu 

3. Constanţa-Bucureşti-

Giurgiu 

 

 
 

25 euro/ cameră 
 
 

 

 
 

- autocarele transportatoare sunt cele 

mai moderne din industria turistică, 

toate clasificate 3*, echipate cu sistem 

audio-video, aer condiționat, scaune 

rabatabile. 

- turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cel putin cu o jumatate de 

oră mai devreme față de orele de 

plecare menționate. 

- pentru plecările din țara pot aparea 

intârzieri pe traseu din diverse motive 

care nu țin de agentia noastră (trafic). 

- așezarea în autocar va fi realizată de 

către ghidul însoțitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcție 

de ordinea înscrierii turiștilor în 

agenţie). 

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.  

- distanța Bucuresti –Zakynthos este 

de aproximativ 1500 km, pe care îi 

parcurgem în aproximativ 23 ore. 

- clasificarea hotelurilor este dată de 

autoritațile în domeniu din respectiva 

țară. 

 - hotelurile menționate pot fi 

înlocuite cu hoteluri similare fără a 

afecta tariful. 

 

 
 

ZIUA  1  -  Către Grecia… 
Întalnire cu însotitorul de grup și plecare la ora 

12.00 de la Parc Izvor, lângă Metrou Izvor. 

Plecare spre insula Zakynthos pe traseul  

Bucuresti – Giurgiu – Russe – Sofia –

Promahonas – Salonic – Patras – Killini. 
 

ZIUA 2 - Insula  Zakynthos 
 În cursul dimineții, intrăm pe teritoriul Greciei, 

traversând pe rând mai multe provincii: 

Macedonia a cărei capitală este Salonicul, 

Tessalia străbătută de înălțimile Muntelui 

Olimp și Grecia Centrală ale cărei înălțimi sunt 

dominate de Munţii Pindului. Vom poposi în 

Killini, port la Marea Ionică. De aici ne vom 

îmbarca pe ferry-boat pentru a traversa Marea 

Ionică spre insula Zakynthos. Traversarea 

durează circa 1 ora şi 30 minute.  
 

ZIUA 3 - 7 Vă recomandăm 

următoarele excursii opționale: 
Excursie cu vaporul  
Ne îmbarcăm  la ora 09:30 din portul 

Zakynthos pe un vas de croazieră care va avea 

opriri la: Peşterile Albastre pentru fotografii 

(se disting prin arcele create de eroziune prin 

care se poate pătrunde în peşteri şi prin 

culoarea apei– azur– care se reflectă în ele), la 

plaja Navagio pentru înot (cea mai celebră 

plajă de pe insulă, datorită naufragiului unui 

vas în anii ‘80), la Keri pentru fotografii ale 

rocilor Mikri Megali şi Mikri Myzithra care 

ţâşnesc din mare ca nişte piramide şi pentru 

înot şi la Vassilikos pentru înot. 

Agenția își rezervă dreptul de a modifica 

programul excursiei, în  situația în care vremea 

este nefavorabilă. 
 

Turul insulei  
Plecare la ora 09.00 într-un  tur al insulei în 

care vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, din 

oraşul Zakynthos, una din cele trei clădiri care 

au scăpat intacte după cutremurul din 1953  

unde se găseşte sicriul  Sfântului Dionysios – 

patronul insulei, precum şi Muzeul Eclesiastic 

al  Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de 

oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian 

construit pe ruinele vechii acropole. 

Excavaţiile din această zonă au adus la suprafaţă 

biserici din toate perioadele, din antichitate până în 

timpul dominaţiei britanice; Anaphonitria, 

mănăstirea unde Sf. Dionysios, patronul insulei, a 

fost călugăr. Oprire pentru cumpărături în staţiunea 

Volimes care este celebră pentru covoarele şi 

mătasea fabricate manual; plaja Navagio se poate 

admira de pe stâncă, aceasta fiind accesibilă doar de 

pe mare. La Agios Nikolaos vizită opţională la 

Peşterile Albastre. Vizită la o cramă locală unde 

puteţi degusta şi cumpăra vinuri. 
 

Excursie la Marathonisi 
Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din portul Agios 

Sostis către Lithakia. Vizită pe Insula Marathonisi 

pe a cărei plajă broaştele ţestoase Caretta-Caretta 

(specie pe cale de dispariţie şi protejată prin lege) se 

adăpostesc şi îşi depun ouăle. 
 

Olympia – locul nașterii Jocurilor Olimpice 
Ne îmbarcăm pe feribotul care pleacă din portul 

Zakynthos către portul Killini. În mijlocul văii Iliei, 

unul dintre cele mai vechi oraşe-stat din Peloponez, 

se află Olimpia, unde în epoca preistorică la fiecare 

4 ani erau organizate jocuri în onoarea lui Zeus 

Olympianul. Chiar şi în zilele noastre flacăra 

olimpică este aprinsă la fiecare patru ani în 

sanctuarul antic al Olimpiei şi de aici transportată în 

statul unde se vor desfăşura jocurile. Vizita la situl 

arheologic. Timp liber pentru cumpărături şi prânz. 
 

Kefallonia 
Traversare cu feribotul din portul St. Nikolas către 

portul Pessada din Kefallonia, de unde vom porni în 

turul insulei cu autocarul. În Kefallonia, cea mai 

mare insulă din Marea Ionică veţi putea vizita 

Mănăstirea şi Biserica Sf. Gherasim (patronul 

insulei), cea mai venerată biserică de pe insulă, sub 

ea aflându-se o peşteră în care a locuit şi s-a rugat 

sfântul. În mănăstire se află moaştele sfântului într-

un sicriu de argint; Peştera Drogarati  - localizată 

la câţiva km de Sami, are două părţi dintre care una 

este accesibilă publicului, aici având loc concerte 

datorită acusticii foarte bune; Peştera Melissani 

situată tot lângă Sami are forma literei B, cu 2 

camere separate de o mică insulă în centru. Apa este 

incredibil de limpede şi curată, un amestec de apă 

de mare şi apă dulce, văzându-se perfect fundul 

lacului şi în locurile cele mai adânci. De asemenea 

vom vizita Argostoli, capitala insulei, asezată în 

golful Livadi, care desparte insula în două părţi 

inegale. Timp liber pentru prânz şi cumpărături. 
 
 

ZIUA 9  -  Către România ... 
În cursul după-amiezii vom părăsi insula și ne vom 

îndrepta către portul Zante pentru a traversa pe 

continent. Ne vom continua drumul spre țară pe 

traseul Kilini – Patras - Promahonas – Kulata – 

Sofia – România. 
 

ZIUA 10 - Din nou acasă !!! 
Sosim în România în cursul dimineții în funcție 
de condițiile de trafic și de formalitațile vamale. 

Plecări 

Durată 

Avans la înscriere 

Plecări din 

REDUCERE 

de până la 

35% 

 

 

   

                     
 

Hotel Agoulos Inn 3* 
 

Bine de ştiut 



Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

 

 

 

HOTEL AGOULOS INN 3*** 
– mic dejun – 

www.agoulosinnzante.com 

 

REDUCERE 

De până la 35% la cazare 

Oferta limitată până la 

epuizarea locurilor 

 

 

Apartamentele Agoulos Inn se află în staţiunea Argassi, într-un cadru liniştit, cu vederi 

fantastice spre Kefalonia şi continent. 

Localizare: Hotelul este situat pe malul mării, pe o plajă de nisip ce are o lungine de 

aproximativ 5 km. Din aeroport şi până la hotel se fac în jur de 15 nimute şi doar 10 

minute până în centrul staţiunii. 

Facilităţile hotelului: recepţie, restaurant, snack bar, cocktail bar, lobby, seif (contra 

cost), grădină frumos amenajată, parcare.  

 

Facilităţile camerelor: Toate camerele sunt dotate cu chicinetă complet utilată, TV, 

telefon, mini-frigider, A/C (contra cost – 6 €/cameră/zi), seif (contra cost – 2 €/zi), baie cu 

duş/cadă, uscător de păr, balcon sau terasă, cele mai multe cu vedere la mare. 

Piscină: Hotelul dispune de piscină pentru adulţi cu secţiune şi pentru copii, bar la 

piscină, şezlongurile din faţa acesteia sunt gratuite, îar  turiştii mai pot închiria dacă doresc 

saltele. 

Sport și agrement: În staţiune se pot face scufundări, se pot închiria maşini sau scutere 

pentru o descoperire mai detaliată a insulei. 
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 

85 €/pers. 

Plecări cu autocarul în fiecare Duminică; 

Intrare la cazare în fiecare Luni 

Plecări 

STANDARD FIRST MINUTE 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 35%  

aplicată, până la 31.12 

18.05, 25.05, 01.06, 21.09 122 € 79 € 

08.06, 14.09 143 € 93 € 

14.06, 07.09 162 € 105 € 

22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08 
183 € 119 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/fiecare 

persoană 
5 € 

Supliment SGL 80 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-12.99 ani plăteşte transportul. 

Ploieşti – 95 €/pers; Piteşti – 100 €/pers; Braşov, Râmnicu Vâlcea – 110 €/pers;  

Constanţa, Craiova - 115 €/pers. 
 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ cameră  la înscriere. Diferenţa de 

plată până la 30%  se achită până la data de 15.01.2014,  iar restul de plată cu 60 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 frontieră  este obligatorie 

deținerea unei cărți de identitate sau 

a unui pașaport valabil minim 6 

luni. Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie și storno, însă, 

agenția vă recomandă să le aveți. 

Pentru a putea ieși 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 

părinți (sau al părintelui care nu-i 

însoțește) legalizat la notariat. 

Adultul care îi însoțește, în cazul în 

care nu este unul dintre părinți, 

trebuie sa aibă cazier judiciar pe 

care să îl prezinte la frontieră. 

 
 

 

 

Oraş Oră Locaţie 

 

Bucureşti 11:30 Parc Izvor 

 

Braşov 

 

08:00 

McDonald’s – 

Şoseaua 

Bucureşti 

Ploieşti 10:00 Petrom Metro 

Constanţa 08:00 Stadion CFR 

(capăt troleu) 

 

Craiova 05:00 
Casa 

Studenţilor 

Rm. Vâlcea 08:00 
Benzinăria 

Dacos 

Piteşti 10:00 
Mc Donald’s 

Gară 

* Transferurile din ţară sunt valabile 

pentru minim 5 persoane 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare cu mic dejun; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar); 

Asistenţă turistică. 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie 

şi asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiective 

turistice;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Programe opţionale; 

 
Bilet  ferry boat  -  22 *€/pers.  dus-

intors. 

* Tariful biletului de ferry boat poate 

suferi modificări datorită creșterii 

costului combustibilului! 

 

Formalităţi 

Grilă de îmbarcare 

http://www.agoulosinnzante.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Plaja la Marea Ionică – Insula Zakyhthos       

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- în fiecare Duminică- 
 

 

 
10 zile/7+2 nopți 

 

 

 
 

 

1. Braşov-Ploieşti-Bucureşti-

Giurgiu 

2. Craiova-Râmnicu Vâlcea-

Piteşti-Bucureşti-Giurgiu 

3. Constanţa-Bucureşti-

Giurgiu 

 

 
        

25 euro/ cameră 
 

 

 

- autocarele transportatoare sunt cele 

mai moderne din industria turistică, 

toate clasificate la 3*, echipate cu 

sistem audio-video, aer condiționat, 

scaune rabatabile. 

- turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cel puțin cu o jumătate de 

oră mai devreme față de orele de 

plecare menționate. 

- pentru plecările din țară pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse motive 

care nu țin de agenția noastră (trafic). 

- așezarea în autocar va fi realizată de 

către ghidul însoțitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcție 

de ordinea înscrierii turiștilor în 

agenție). 

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.  

- distanța București –Zakynthos este 

de aproximativ 1500 km, pe care îi 

parcurgem în aproximativ 23 ore. 

- clasificarea hotelurilor este dată de 

autoritațile în domeniu din respectiva 

țară. 

 - hotelurile menționate pot fi 

înlocuite cu hoteluri similare fără a 

afecta tariful. 

 

 
ZIUA  1  -  Catre Grecia… 
Întalnire cu însotitorul de grup și plecare la ora 

12.00 de la Parc Izvor de lângă Metrou Izvor. 

Plecare spre insula Zakynthos pe traseul  

Bucuresti – Giurgiu – Russe - Sofia – 

Promahonas -  Salonic - Patras - Killini. 
 

ZIUA 2 - Insula  Zakynthos 
 În cursul dimineții intrăm pe teritoriul Greciei, 

traversând pe rând mai multe provincii: 

Macedonia a cărei capitală este Salonicul, 

Tessalia străbătută de inalțimile Muntelui 

Olimp și Grecia Centrală ale cărei inalțimi sunt 

dominate de Muntii Pindului. Vom poposi în 

Killini, port la Marea Ionică. De aici ne vom 

imbarca pe ferry-boat pentru a traversa Marea 

Ionică spre insula Zakynthos. Traversarea 

durează circa 1 ora si 30 minute.  
 

ZIUA 3 - 7 Vă recomandăm 

urmatoarele excursii opționale: 
Excursie cu vaporul  
Ne îmbarcăm la ora 09:30 din portul Zakynthos 

pe un vas de croazieră care va avea opriri la: 

Peşterile Albastre pentru fotografii (se disting 

prin arcele create de eroziune prin care se poate 

pătrunde în peşteri şi prin culoarea apei– azur–

care se reflectă în ele), la plaja Navagio pentru 

înot (cea mai celebră plajă de pe insulă, datorită 

naufragiului unui vas în anii ‘80 ), la Keri 

pentru fotografii ale rocilor Mikri Megali şi 

Mikri Myzithra care ţâşnesc din mare ca nişte 

piramide şi pentru înot şi la Vassilikos pentru 

înot. 

Agenția își rezervă dreptul de a modifica 

programul excursiei, în  situația în care vremea 

este nefavorabilă. 
 

Turul insulei  
Plecare la ora 09.00 într-un tur al insulei în care 

vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, din oraşul 

Zakynthos, una din cele trei clădiri care au 

scăpat intacte după cutremurul din 1953  unde 

se găseşte sicriul  Sfântului Dionysios – 

patronul insulei, precum şi Muzeul Eclesiastic 

al  Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de 

oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian 

construit pe ruinele vechii acropole. 

Excavaţiile din această zonă au adus la suprafaţă 

biserici din toate perioadele, din antichitate până în 

timpul dominaţiei britanice; Anaphonitria, 

mănăstirea unde Sf. Dionysios, patronul insulei, a 

fost călugăr. Oprire pentru cumpărături în staţiunea 

Volimes care este celebră pentru covoarele şi 

mătasea fabricate manual; plaja Navagio se poate 

admira de pe stâncă, aceasta fiind accesibilă doar de 

pe mare. La Agios Nikolaos vizită opţională la 

Peşterile Albastre. Vizită la o cramă locală unde 

puteţi degusta şi cumpăra vinuri. 
 

Excursie la Marathonisi 
Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din portul Agios 

Sostis către Lithakia. Vizită pe Insula Marathonisi 

pe a cărei plajă broaştele ţestoase Caretta-Caretta 

(specie pe cale de dispariţie şi protejată prin lege) se 

adăpostesc şi îşi depun ouăle. 
 

Olympia – locul nașterii Jocurilor Olimpice 
Ne îmbarcăm pe feribotul care pleacă din portul 

Zakynthos către portul Killini. În mijlocul văii Iliei, 

unul dintre cele mai vechi oraşe-stat din Peloponez, 

se află Olimpia, unde în epoca preistorică la fiecare 

4 ani erau organizate jocuri în onoarea lui Zeus 

Olympianul. Chiar şi în zilele noastre flacăra 

olimpică este aprinsă la fiecare patru ani în 

sanctuarul antic al Olimpiei şi de aici transportată în 

statul unde se vor desfăşura jocurile. Vizita la situl 

arheologic. Timp liber pentru cumpărături şi prânz. 
 

Kefallonia 
Traversare cu feribotul din portul St. Nikolas către 

portul Pessada din Kefallonia, de unde vom porni în 

turul insulei cu autocarul. În Kefallonia, cea mai 

mare insulă din Marea Ionica veţi putea vizita 

Mănăstirea şi Biserica Sf. Gherasim (patronul 

insulei), cea mai venerată biserică de pe insulă, sub 

ea aflându-se o peşteră în care a locuit şi s-a rugat 

sfântul. În mănăstire se află moaştele sfântului într-

un sicriu de argint; Peştera Drogarati  - localizată 

la câţiva km de Sami, are două părţi dintre care una 

este accesibilă publicului, aici având loc concerte 

datorită acusticii foarte bune; Peştera Melissani 

situată tot lângă Sami are forma literei B, cu 2 

camere separate de o mică insulă în centru. Apa este 

incredibil de limpede şi curată, un amestec de apă 

de mare şi apă dulce, văzându-se perfect fundul 

lacului şi în locurile cele mai adânci. De asemenea 

vom vizita Argostoli, capitala insulei, asezată în 

golful Livadi, care desparte insula în două părţi 

inegale. Timp liber pentru prânz şi cumpărături. 
 
 

ZIUA 9  -  Catre România ... 
In cursul după-amiezii vom părăsi insula și ne vom 

îndrepta către portul Zante pentru a traversa pe 

continent. Ne vom continua drumul spre țară pe 

traseul Kilini – Patras - Promahonas - Kulata – 

Sofia – Romania. 
 

ZIUA 10 - Din nou acasă!!! 
Sosim în Romania în cursul dimineții în funcție 
de condițiile de trafic și de formalitațile vamale. 

Plecări 

Durată 

Avans la înscriere 

Plecări din 

REDUCERE  

de până la  

40% 

 

   

                     
 

Hotel Metaxas 3* 
 

Bine de știut 



Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL METAXAS 3*** 
                                                -Mic dejun- 

www.metaxahotel.com  
 

REDUCERE 

De până la 40% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

    
 

Hotel recent renovat, înconjurat de o grădină frumos amenajată. 

Localizare: Hotelul Metaxas se află în staţiunea Kalamaki, în continuarea Laganas-

ului, la 550 m de plajă, 8 km de Zante Town, 3 km de aeroport şi 200 m de taverne. 

Facilităţile hotelului: recepţie, bar, lounge cu TV,seif, grădini, rent-a-car. 

Facilităţile camerelor: Cele 33 de camere ale Hotelului Metaxas au fost recent 

renovate şi dotate cu A/C (contra cost), telefon, baie cu duş, balcon sau verandă cu 

vedere deschisă spre grădină sau piscină. 

Piscină: Metaxas dispune de piscină cu terasă, şezlonguri şi umbrele gratuite, 

piscină pentru copii şi un snack bar la piscină 

Sport şi agrement: loc de joacă pentru copii, seară grecească, seară cu muzică 

internaţională şi seară barbeque. 

 
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din 

București 85 €/pers. 

Plecări cu autocarul în fiecare 

Duminică; 

Intrare la cazare în fiecare Luni 

Plecări 

STANDARD FIRST MINUTE 

Loc în 

DBL/TPL 

Loc în DBL/TPL cu 

REDUCERE 40%  

aplicată, până la 31.12 

18.05, 25.05 115 € 69 € 

01.06 139 € 83 € 

08.06, 21.09 159 € 95 € 

14.09 179 € 107 € 

15.06, 07.09 199 € 119 € 

22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 

10.08, 17.08, 24.08, 31.08 
215 € 129 € 

Supliment SGL  90 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-13.99 ani plăteşte transportul. 

Ploieşti – 95 €/pers.; Piteşti – 100 €/pers.; Braşov, Râmnicu Vâlcea – 110 €/ pers;  Constanţa, 

Craiova - 115 €/ pers. 

 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ cameră  la înscriere. Diferenţa 

de plată până la 30%  se achită până la data de 15.01.2014,  iar restul de plată cu 60 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 frontieră  este obligatorie 

deținerea unei cărți de identitate sau a 

unui pașaport valabil minim 6 luni. 

Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie și storno, însă, 

agenția vă recomandă să le aveți. 

Pentru a putea ieși din țară, copiii sub 

18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: să călătorească 

cu cel putin un adult însoțitor, să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinți 

(sau al părintelui care nu-i insoțește) 

legalizat la notariat. Adultul care îi 

însoțește, în cazul în care nu este unul 

dintre părinți, trebuie sa aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

 

 

Oraș Oră Locație 

 

Bucureşti 11:30 Parc Izvor 

 

Braşov 

 

08:00 

McDonald’s – 

Şoseaua 

Bucureşti 

Ploieşti 10:00 Petrom Metro 

Constanţa 08:00 Stadion CFR 

(capăt troleu) 

 

Craiova 05:00 
Casa 

Studenţilor 

Rm. Vâlcea 08:00 
Benzinăria 

Dacos 

Piteşti 10:00 
Mc Donald’s 

Gară 

 

* Transferurile din ţară sunt valabile 

pentru minim 5 persoane 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare cu mic dejun; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);  

Asistenţă turistică. 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiective 

turistice;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Programe opţionale; 

 
Bilet  ferry boat  -  22* €/pers.  dus-

intors. 

* Tariful biletului de ferry boat poate 

suferi modificări datorită creșterii 

costului combustibilului! 

 

Formalități 

Grilă de îmbarcare 

http://www.metaxahotel.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

           Plaja la Marea Ionica – Insula Zakyhthos       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- în fiecare Duminică - 
 

 

 
10 zile/7+2 nopți 

 

 

 
 

1. Braşov-Ploieşti-Bucureşti-

Giurgiu 

2. Craiova-Râmnicu Vâlcea-

Piteşti-Bucureşti-Giurgiu 

3. Constanţa-Bucureşti-

Giurgiu 
 

 
 

25 euro/ cameră 
 

 

 

- autocarele transportatoare sunt cele 

mai moderne din industria turistică, 

toate clasificate 3*, echipate cu sistem 

audio-video, aer condiționat, scaune 

rabatabile. 

- turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cel puţin cu o jumatate de 

oră mai devreme față de orele de 

plecare menționate. 

- pentru plecările din țară pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse motive 

care nu țin de agenţia noastră (trafic). 

- așezarea în autocar va fi realizată de 

către ghidul însoțitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcție 

de ordinea înscrierii turiștilor în 

agenţie). 

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.  

- distanța Bucuresti –Zakynthos este 

de aproximativ 1500 km, pe care îi 

parcurgem în aproximativ 23 ore. 

- clasificarea hotelurilor este dată de 

autoritățile în domeniu din respectiva 

țară. 

 - hotelurile menționate pot fi 

înlocuite cu hoteluri similare fără a 

afecta tariful. 

 

 
 

ZIUA  1  -  Către Grecia… 
Întalnire cu însotitorul de grup și plecare la ora 

12.00 de la Parc Izvor de lângă Metrou Izvor. 

Plecare spre insula Zakynthos pe traseul  

Bucureşti – Giurgiu – Russe – Sofia – 

Promahonas –  Salonic – Patras – Killini. 
 

ZIUA 2 - Insula  Zakynthos 
 În cursul dimineții intrăm pe teritoriul Greciei, 

traversând pe rând mai multe provincii: 

Macedonia a cărei capitală este Salonicul, 

Tessalia străbătută de inalțimile Muntelui 

Olimp și Grecia Centrală ale cărei inalțimi sunt 

dominate de Muntii Pindului. Vom poposi în 

Killini, port la Marea Ionică. De aici ne vom 

îmbarca pe ferry-boat pentru a traversa Marea 

Ionică spre insula Zakynthos. Traversarea 

durează circa 1 ora si 30 minute.  
 

ZIUA 3 - 7 Vă recomandăm 

urmatoarele excursii opționale: 
Excursie cu vaporul  
Ne îmbarcăm la ora 09:30 din portul Zakynthos 

pe un vas de croazieră care va avea opriri la: 

Peşterile Albastre pentru fotografii (se disting 

prin arcele create de eroziune prin care se poate 

pătrunde în peşteri şi prin culoarea apei– azur–

care se reflectă în ele), la plaja Navagio pentru 

înot (cea mai celebră plajă de pe insulă, datorită 

naufragiului unui vas în anii ‘80 ), la Keri 

pentru fotografii ale rocilor Mikri Megali şi 

Mikri Myzithra care ţâşnesc din mare ca nişte 

piramide şi pentru înot şi la Vassilikos pentru 

înot. 

Agenția își rezervă dreptul de a modifica 

programul excursiei, în  situația în care vremea 

este nefavorabilă. 
 

Turul insulei  
Plecare la ora 09.00 într-un tur al insulei în care 

vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, din oraşul 

Zakynthos, una din cele trei clădiri care au 

scăpat intacte după cutremurul din 1953  unde 

se găseşte sicriul  Sfântului Dionysios – 

patronul insulei, precum şi Muzeul Eclesiastic 

al  Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de 

oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian 

construit pe ruinele vechii acropole. 

Excavaţiile din această zonă au adus la suprafaţă 

biserici din toate perioadele, din antichitate până în 

timpul dominaţiei britanice; Anaphonitria, 

mănăstirea unde Sf. Dionysios, patronul insulei, a 

fost călugăr. Oprire pentru cumpărături în staţiunea 

Volimes care este celebră pentru covoarele şi 

mătasea fabricate manual; plaja Navagio se poate 

admira de pe stâncă, aceasta fiind accesibilă doar de 

pe mare. La Agios Nikolaos vizită opţională la 

Peşterile Albastre. Vizită la o cramă locală unde 

puteţi degusta şi cumpăra vinuri. 
 

Excursie la Marathonisi 
Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din portul Agios 

Sostis către Lithakia. Vizită pe Insula Marathonisi 

pe a cărei plajă broaştele ţestoase Caretta-Caretta 

(specie pe cale de dispariţie şi protejată prin lege) se 

adăpostesc şi îşi depun ouăle. 
 

Olympia – locul nașterii Jocurilor Olimpice 
Ne îmbarcăm pe feribotul care pleacă din portul 

Zakynthos către portul Killini. În mijlocul văii Iliei, 

unul dintre cele mai vechi oraşe-stat din Peloponez, 

se află Olimpia, unde în epoca preistorică la fiecare 

4 ani erau organizate jocuri în onoarea lui Zeus 

Olympianul. Chiar şi în zilele noastre flacăra 

olimpică este aprinsă la fiecare patru ani în 

sanctuarul antic al Olimpiei şi de aici transportată în 

statul unde se vor desfăşura jocurile. Vizita la situl 

arheologic. Timp liber pentru cumpărături şi prânz. 
 

Kefallonia 
Traversare cu feribotul din portul St. Nikolas către 

portul Pessada din Kefallonia, de unde vom porni în 

turul insulei cu autocarul. În Kefallonia, cea mai 

mare insulă din Marea Ionica veţi putea vizita 

Mănăstirea şi Biserica Sf. Gherasim (patronul 

insulei), cea mai venerată biserică de pe insulă, sub 

ea aflându-se o peşteră în care a locuit şi s-a rugat 

sfântul. În mănăstire se află moaştele sfântului într-

un sicriu de argint; Peştera Drogarati  - localizată 

la câţiva km de Sami, are două părţi dintre care una 

este accesibilă publicului, aici având loc concerte 

datorită acusticii foarte bune; Peştera Melissani 

situată tot lângă Sami are forma literei B, cu 2 

camere separate de o mică insulă în centru. Apa este 

incredibil de limpede şi curată, un amestec de apă 

de mare şi apă dulce, văzându-se perfect fundul 

lacului şi în locurile cele mai adânci. De asemenea 

vom vizita Argostoli, capitala insulei, asezată în 

golful Livadi, care desparte insula în două părţi 

inegale. Timp liber pentru prânz şi cumpărături. 
 
 

ZIUA 9  -  Catre Romania ... 
În cursul după-amiezii vom părăsi insula și ne vom 

îndrepta către portul Zante pentru a traversa pe 

continent. Ne vom continua drumul spre țară pe 

traseul Kilini – Patras - Promahonas - Kulata – 

Sofia – Romania. 
 

ZIUA 10 - Din nou acasă !!! 
Sosim în Romania în cursul dimineții în funcție 
de condițiile de trafic și de formalitațile vamale. 

Plecări 

Durată 

Avans la înscriere 

Plecări din 

REDUCERE  

de pană la  

35% 

 

 

   

                     
 

Hotel Majestic 4* 
 

Bine de ştiut 



Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

 

 

 

 

HOTEL MAJESTIC 4**** 
- all inclusive – 

www.hotelmajesticspa.gr 

 

REDUCERE 

De până la 35% la cazare 

Oferta limitată până la 

epuizarea locurilor 

 
 
Hotelul Majestic este un hotel exclusivist de 4* construit în stil arhitectural tradiţional, dar 

cu facilităţi moderne şi renovat în anul 2008.  

Localizare: Hotelul este situat în centrul staţiunii Laganas, la doar câteva minute de plajă, 

7 km de Zante Town şi la 5 km de aeroport.  

Facilităţile hotelului: recepţie, restaurant, bar, cafenea, lobby, lift, grădină frumos 

amenajată, acces internet (contra cost – 3 €/oră), rent-a-car, centru Spa, salon de 

înfrumuseţare, masaj, saună, Jacuzzi, parcare gratuită. 

Facilităţile camerelor: Toate camerele au TV-sat, telefon, A/C (inclus în preţ), seif (contra 

cost – 15 €/săptămână), frigider, acces internet, baie cu duş/cadă, balcon de unde veţi avea 

o privelişte superbă. 

Piscină: Hotelul dispune de o piscină interioară încălzită, piscină exterioară pentru adulţi 

cu secţiune pentru copii, şezlonguri şi umbrele la piscină gratuite şi de un bar la piscină. 

Sport și agrement: Salon TV, loc de joaca pentru copii, masă de billiard şi de snooker. 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din 

București 85 €/pers. 

Plecări cu autocarul în fiecare 

Duminică; 

Intrare la cazare în fiecare Luni 

Plecări 

STANDARD FIRST MINUTE 

Loc în DBL 

GV 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 35% 

aplicată, până la 

31.12 

11.05 300 € 195 € 

18.05 322 € 209 € 

25.05, 28.09 353 € 229 € 

21.09 396 € 257 € 

01.06, 08.06, 14.09 423 € 275 € 

15.06, 07.09 499 € 324 € 

22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08 
520 € 338 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană 20 € 

Supliment SGL 210 € 

Reducere al 2-lea copil 7-13.99 ani la cazare în cameră DBL 

GV cu pat suplimentar 
80 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 ani plăteşte transportul; Al 

doilea copil 0-1.99 ani  GRATUIT; Al doilea copil 2-6.99 ani plăteşte transportul. 

Ploieşti – 95 €/pers.; Piteşti – 100 €/pers.; Braşov, Râmnicu Vâlcea – 110 €/ pers;  

Constanţa, Craiova - 115 €/ pers. 

 
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ cameră  la înscriere. Diferenţa de plată 

până la 30%  se achită până la data de 15.01.2014,  iar restul de plată cu 60 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 frontieră  este obligatorie deținerea 

unei carți de identitate sau a unui 

pașaport valabil minim 6 luni. Nu este 

obligatorie asigurarea medicală de 

călătorie și storno, însă, agenția vă 

recomandă să le aveți. Pentru a putea 

ieși din țară, copiii sub 18 ani trebuie 

să îndeplinească urmatoarele condiții: 

să călătorească cu cel putin un adult 

însoțitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinți (sau al părintelui care 

nu-i însoțește) legalizat la notariat. 

Adultul care îi însoțește, în cazul în 

care nu este unul dintre părinți, trebuie 

sa aibă cazier judiciar pe care să îl 

prezinte la frontieră. 

 

 

 

 

Oraş Oră Locaţie 

 

Bucureşti 11:30 Parc Izvor 

 

Braşov 

 

08:00 

McDonald’s – 

Şoseaua 

Bucureşti 

Ploieşti 10:00 Petrom Metro 

Constanţa 08:00 Stadion CFR 

(capăt troleu) 

 

Craiova 05:00 
Casa 

Studenţilor 

Rm. Vâlcea 08:00 
Benzinăria 

Dacos 

Piteşti 10:00 
Mc Donald’s 

Gară 

* 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);   

Asistenţă turistică. 

 

Preţul nu include : 

 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiective 

turistice;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Programe opţionale; 

 

Bilet  ferry boat  -  22 *€/pers.  

dus-intors. 

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări datorită 

creșterii costului combustibilului! 

Formalităţi 

Grilă de îmbarcare 

http://www.hotelmajesticspa.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

          Plaja la Marea Ionica – Insula Zakyhthos       

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- în fiecare Duminică- 
 

 

 
10 zile/7+2 nopți 

 

 

 
 

 

4. Braşov-Ploieşti-Bucureşti-

Giurgiu 

5. Craiova-Râmnicu Vâlcea-

Piteşti-Bucureşti-Giurgiu 

6. Constanţa-Bucureşti-

Giurgiu 

 

 
        

25 euro/ cameră 
 

 

 

- autocarele transportatoare sunt cele 

mai moderne din industria turistică, 

toate clasificate 3*, echipate cu sistem 

audio-video, aer condiționat, scaune 

rabatabile. 

- turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cel putin cu o jumătate de 

oră mai devreme față de orele de 

plecare menționate. 

- pentru plecările din țară pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse motive 

care nu țin de agenţia noastră (trafic). 

-așezarea în autocar va fi realizată de 

către ghidul însoțitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcție 

de ordinea înscrierii turiștilor în 

agenţie). 

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.  

- distanța Bucureşti –Zakynthos este 

de aproximativ 1500 km, pe care îi 

parcurgem în aproximativ 23 ore. 

- clasificarea hotelurilor este dată de 

autoritațile în domeniu din respectiva 

țară. 

 - hotelurile menționate pot fi 

înlocuite cu hoteluri similare fără a 

afecta tariful. 

 

 
ZIUA  1  -  Catre Grecia… 
Întalnire cu însotitorul de grup și plecare la ora 

12.00 de la Parc Izvor de lângă Metrou Izvor. 

Plecare spre insula Zakynthos pe traseul  

Bucuresti – Giurgiu – Russe – Sofia – 

Promahonas –  Salonic – Patras – Killini. 
 

ZIUA 2 - Insula  Zakynthos 
 În cursul dimineții intrăm pe teritoriul Greciei, 

traversând pe rând mai multe provincii: 

Macedonia a cărei capitală este Salonicul, 

Tessalia străbătută de inalțimile Muntelui 

Olimp și Grecia Centrală ale cărei inalțimi sunt 

dominate de Muntii Pindului. Vom poposi în 

Killini, port la Marea Ionică. De aici ne vom 

imbarca pe ferry-boat pentru a traversa Marea 

Ionică spre insula Zakynthos. Traversarea 

durează circa 1 ora si 30 minute.  
 

ZIUA 3 - 7 Vă recomandăm 

urmatoarele excursii opționale: 
Excursie cu vaporul  
Ne îmbarcăm la ora 09:30 din portul Zakynthos 

pe un vas de croazieră care va avea opriri la: 

Peşterile Albastre pentru fotografii (se disting 

prin arcele create de eroziune prin care se poate 

pătrunde în peşteri şi prin culoarea apei– azur–

care se reflectă în ele), la plaja Navagio pentru 

înot (cea mai celebră plajă de pe insulă, datorită 

naufragiului unui vas în anii ‘80 ), la Keri 

pentru fotografii ale rocilor Mikri Megali şi 

Mikri Myzithra care ţâşnesc din mare ca nişte 

piramide şi pentru înot şi la Vassilikos pentru 

înot. 

Agenția își rezervă dreptul de a modifica 

programul excursiei, în  situația în care vremea 

este nefavorabilă. 
 

Turul insulei  
Plecare la ora 09.00 într-un tur al insulei în care 

vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, din oraşul 

Zakynthos, una din cele trei clădiri care au 

scăpat intacte după cutremurul din 1953  unde 

se găseşte sicriul  Sfântului Dionysios – 

patronul insulei, precum şi Muzeul Eclesiastic 

al  Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de 

oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian 

construit pe ruinele vechii acropole. 

Excavaţiile din această zonă au adus la suprafaţă 

biserici din toate perioadele, din antichitate până în 

timpul dominaţiei britanice; Anaphonitria, 

mănăstirea unde Sf. Dionysios, patronul insulei, a 

fost călugăr. Oprire pentru cumpărături în staţiunea 

Volimes care este celebră pentru covoarele şi 

mătasea fabricate manual; plaja Navagio se poate 

admira de pe stâncă, aceasta fiind accesibilă doar de 

pe mare. La Agios Nikolaos vizită opţională la 

Peşterile Albastre. Vizită la o cramă locală unde 

puteţi degusta şi cumpăra vinuri. 
 

Excursie la Marathonisi 
Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din portul Agios 

Sostis către Lithakia. Vizită pe Insula Marathonisi 

pe a cărei plajă broaştele ţestoase Caretta-Caretta 

(specie pe cale de dispariţie şi protejată prin lege) se 

adăpostesc şi îşi depun ouăle. 
 

Olympia – locul nașterii Jocurilor Olimpice 
Ne îmbarcăm pe feribotul care pleacă din portul 

Zakynthos către portul Killini. În mijlocul văii Iliei, 

unul dintre cele mai vechi oraşe-stat din Peloponez, 

se află Olimpia, unde în epoca preistorică la fiecare 

4 ani erau organizate jocuri în onoarea lui Zeus 

Olympianul. Chiar şi în zilele noastre flacăra 

olimpică este aprinsă la fiecare patru ani în 

sanctuarul antic al Olimpiei şi de aici transportată în 

statul unde se vor desfăşura jocurile. Vizita la situl 

arheologic. Timp liber pentru cumpărături şi prânz. 
 

Kefallonia 
Traversare cu feribotul din portul St. Nikolas către 

portul Pessada din Kefallonia, de unde vom porni în 

turul insulei cu autocarul. În Kefallonia, cea mai 

mare insulă din Marea Ionica veţi putea vizita 

Mănăstirea şi Biserica Sf. Gherasim (patronul 

insulei), cea mai venerată biserică de pe insulă, sub 

ea aflându-se o peşteră în care a locuit şi s-a rugat 

sfântul. În mănăstire se află moaştele sfântului într-

un sicriu de argint; Peştera Drogarati  - localizată 

la câţiva km de Sami, are două părţi dintre care una 

este accesibilă publicului, aici având loc concerte 

datorită acusticii foarte bune; Peştera Melissani 

situată tot lângă Sami are forma literei B, cu 2 

camere separate de o mică insulă în centru. Apa este 

incredibil de limpede şi curată, un amestec de apă 

de mare şi apă dulce, văzându-se perfect fundul 

lacului şi în locurile cele mai adânci. De asemenea 

vom vizita Argostoli, capitala insulei, asezată în 

golful Livadi, care desparte insula în două părţi 

inegale. Timp liber pentru prânz şi cumpărături. 
 
 

ZIUA 9  -  Catre Romania ... 
În cursul după-amiezii vom părăsi insula și ne vom 

îndrepta către portul Zante pentru a traversa pe 

continent. Ne vom continua drumul spre țară pe 

traseul Kilini – Patras - Promahonas - Kulata – 

Sofia – Romania. 
 

ZIUA 10 - Din nou acasă !!! 
Sosim în Romania în cursul dimineții în funcție 
de condițiile de trafic și de formalitațile vamale. 

Plecări 

Durată 

Avans la înscriere 

Plecări din 

REDUCERE  

de până la  

40% 

 

   

                     
 

Hotel Esperia 3* 
 

Bine de ştiut 



Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

 

 

 

 

 

HOTEL ESPERIA 3*** 
- mic dejun - 

www.esperia-hotel.com 
 

REDUCERE 

De până la 40% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
    

 

Hotelul Esperia este un hotel tip boutique, modern conceput, recent renovat şi reamenajat, 

potrivit pentru tineri şi grupuri de prieteni în căutarea unui hotel confortabil, dintr-o locaţie 

centrală. 

Localizare: Hotelul Esperia este situat în Laganas, la 30 m de plajă, la 8 km de centrul 

oraşului Zante şi 7 km de aeroport. 

Facilităţile hotelului: recepţie, restaurant, snack-bar, lounge, internet corner (contra cost – 

1 €/oră), acces internet Wi-Fi (gratuit), scaun pentru infanţi în restaurant, centru Spa şi 

Jacuzzi (contra cost), magazin de suvenituri, remt-a-car, parcare.  

Facilităţile camerelor: Toate camerele hotelului sunt dotate cu telefon, TV satelit, radio, 

frigider (contra cost), A/C (inclus în preţ), seif (contra cost), baie cu duş/cadă, uscător de 

păr, balcon sau terasă, unele au vedere la mare. 

Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară cu secţiune şi pentru copii, unde umbrelele 

şi şezlongurile sunt gratuite, bar la piscină. 

Sport și agrement: teren de joacă pentru copii, sală de fitness. 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din 

București 85 €/pers. 

Plecări cu autocarul în fiecare 

Duminică; 

Intrare la cazare în fiecare Luni 

Plecări 

STANDARD FIRST MINUTE 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 40%  

aplicată, până la 31.12 

18.05, 25.05 175 € 105 € 

01.06, 21.09 219 € 131 € 

08.06 229 € 137 € 

15.06, 14.09 249 € 149 € 

22.06, 29.06, 07.09 269 € 161 € 

06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 

17.08, 24.08, 31.08 
284 € 170 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/fiecare 

persoană 
5 € 

Supliment SGL 130 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-13.99 ani plăteşte transportul. 

Ploieşti – 95 €/pers.; Piteşti – 100 €/pers.; Braşov, Râmnicu Vâlcea – 110 €/ pers;  

Constanţa, Craiova - 115 €/ pers. 

 

 

 
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ cameră  la înscriere. Diferenţa de plată 

până la 30%  se achită până la data de 15.01.2014,  iar restul de plată cu 60 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 frontieră  este obligatorie 

deținerea unei carți de identitate sau a 

unui pașaport valabil minim 6 luni. 

Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie și storno, însă, 

agenția vă recomandă să le aveți. 

Pentru a putea ieși din țară, copiii sub 

18 ani trebuie să îndeplinească 

urmatoarele condiții: să călătorească 

cu cel putin un adult însoțitor, să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinți 

(sau al părintelui care nu-i însoțește) 

legalizat la notariat. Adultul care îi 

însoțește, în cazul în care nu este unul 

dintre părinți, trebuie sa aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

 

 

Oraş Oră Locaţie 

 

Bucureşti 11:30 Parc Izvor 

 

Braşov 

 

08:00 

McDonald’s – 

Şoseaua 

Bucureşti 

Ploieşti 10:00 Petrom Metro 

Constanţa 08:00 Stadion CFR 

(capăt troleu) 

 

Craiova 05:00 
Casa 

Studenţilor 

Rm. Vâlcea 08:00 
Benzinăria 

Dacos 

Piteşti 10:00 
Mc Donald’s 

Gară 

* Transferurile din ţară sunt valabile 

pentru minim 5 persoane 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare cu mic dejun; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);  

Asistenţă turistică. 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiective 

turistice;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Programe opţionale; 

 

Bilet  ferry boat  -  22* €/pers.  

dus-intors. 
* Tariful biletului de ferry boat poate 

suferi modificări datorită creșterii 

costului combustibilului! 

 

 

 

Formalităţi 

Grilă de îmbarcare 

http://www.esperia-hotel.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Plaja la Marea Ionica – Insula Zakyhthos       

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- în fiecare Duminică- 
 

 

 
10 zile/7+2 nopți 

 

 

 
 

1. Braşov-Ploieşti-Bucureşti-

Giurgiu 

2. Craiova-Râmnicu Vâlcea-

Piteşti-Bucureşti-Giurgiu 

3. Constanţa-Bucureşti-

Giurgiu 

 

 
        

25 euro/ cameră 
 

 

 

-autocarele transportatoare sunt cele 

mai moderne din industria turistică, 

toate clasificate 3*, echipate cu sistem 

audio-video, aer condiționat, scaune 

rabatabile. 

- turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cel putin cu o jumatate de 

oră mai devreme față de orele de 

plecare menționate. 

- pentru plecările din țara pot aparea 

intârzieri pe traseu din diverse motive 

care nu țin de agentia noastră (trafic). 

-așezarea in autocar va fi realizată de 

către ghidul insoțitor conform 

diagramelor de imbarcare (in funcție 

de ordinea inscrierii turiștilor în 

agentie). 

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.  

- distanța Bucuresti –Zakynthos este 

de aproximativ 1500 km, pe care îi 

parcurgem în aproximativ 23 ore. 

-clasificarea hotelurilor este dată de 

autoritațile în domeniu din respectiva 

țară. 

 -hotelurile menționate pot fi înlocuite 

cu hoteluri similare fără a afecta 

tariful. 

 

 
ZIUA  1  -  Catre Grecia… 
Întalnire cu însotitorul de grup și plecare la ora 

12.00 de la Parc Izvor de lângă Metrou Izvor. 

Plecare spre insula Zakynthos pe traseul  

Bucuresti – Giurgiu – Russe – Sofia – 

Promahonas –  Salonic – Patras - Killini. 
 

ZIUA 2 - Insula  Zakynthos 
 În cursul dimineții intrăm pe teritoriul Greciei, 

traversând pe rând mai multe provincii: 

Macedonia a cărei capitală este Salonicul, 

Tessalia străbătută de inalțimile Muntelui 

Olimp și Grecia Centrală ale cărei inalțimi sunt 

dominate de Muntii Pindului. Vom poposi în 

Killini, port la Marea Ionică. De aici ne vom 

imbarca pe ferry-boat pentru a traversa Marea 

Ionică spre insula Zakynthos. Traversarea 

durează circa 1 ora si 30 minute.  
 

ZIUA 3 - 7 Vă recomandăm 

urmatoarele excursii opționale: 
Excursie cu vaporul  
Ne îmbarcăm la ora 09:30 din portul Zakynthos 

pe un vas de croazieră care va avea opriri la: 

Peşterile Albastre pentru fotografii (se disting 

prin arcele create de eroziune prin care se poate 

pătrunde în peşteri şi prin culoarea apei– azur–

care se reflectă în ele), la plaja Navagio pentru 

înot (cea mai celebră plajă de pe insulă, datorită 

naufragiului unui vas în anii ‘80 ), la Keri 

pentru fotografii ale rocilor Mikri Megali şi 

Mikri Myzithra care ţâşnesc din mare ca nişte 

piramide şi pentru înot şi la Vassilikos pentru 

înot. 

Agenția își rezervă dreptul de a modifica 

programul excursiei, în  situația în care vremea 

este nefavorabilă. 
 

Turul insulei  
Plecare la ora 09.00 într-un tur al insulei în care 

vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, din oraşul 

Zakynthos, una din cele trei clădiri care au 

scăpat intacte după cutremurul din 1953  unde 

se găseşte sicriul  Sfântului Dionysios – 

patronul insulei, precum şi Muzeul Eclesiastic 

al  Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de 

oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian 

construit pe ruinele vechii acropole. 

Excavaţiile din această zonă au adus la suprafaţă 

biserici din toate perioadele, din antichitate până în 

timpul dominaţiei britanice; Anaphonitria, 

mănăstirea unde Sf. Dionysios, patronul insulei, a 

fost călugăr. Oprire pentru cumpărături în staţiunea 

Volimes care este celebră pentru covoarele şi 

mătasea fabricate manual; plaja Navagio se poate 

admira de pe stâncă, aceasta fiind accesibilă doar de 

pe mare. La Agios Nikolaos vizită opţională la 

Peşterile Albastre. Vizită la o cramă locală unde 

puteţi degusta şi cumpăra vinuri. 
 

Excursie la Marathonisi 
Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din portul Agios 

Sostis către Lithakia. Vizită pe Insula Marathonisi 

pe a cărei plajă broaştele ţestoase Caretta-Caretta 

(specie pe cale de dispariţie şi protejată prin lege) se 

adăpostesc şi îşi depun ouăle. 
 

Olympia – locul nașterii Jocurilor Olimpice 
Ne îmbarcăm pe feribotul care pleacă din portul 

Zakynthos către portul Killini. În mijlocul văii Iliei, 

unul dintre cele mai vechi oraşe-stat din Peloponez, 

se află Olimpia, unde în epoca preistorică la fiecare 

4 ani erau organizate jocuri în onoarea lui Zeus 

Olympianul. Chiar şi în zilele noastre flacăra 

olimpică este aprinsă la fiecare patru ani în 

sanctuarul antic al Olimpiei şi de aici transportată în 

statul unde se vor desfăşura jocurile. Vizita la situl 

arheologic. Timp liber pentru cumpărături şi prânz. 
 

Kefallonia 
Traversare cu feribotul din portul St. Nikolas către 

portul Pessada din Kefallonia, de unde vom porni în 

turul insulei cu autocarul. În Kefallonia, cea mai 

mare insulă din Marea Ionica veţi putea vizita 

Mănăstirea şi Biserica Sf. Gherasim (patronul 

insulei), cea mai venerată biserică de pe insulă, sub 

ea aflându-se o peşteră în care a locuit şi s-a rugat 

sfântul. În mănăstire se află moaştele sfântului într-

un sicriu de argint; Peştera Drogarati  - localizată 

la câţiva km de Sami, are două părţi dintre care una 

este accesibilă publicului, aici având loc concerte 

datorită acusticii foarte bune; Peştera Melissani 

situată tot lângă Sami are forma literei B, cu 2 

camere separate de o mică insulă în centru. Apa este 

incredibil de limpede şi curată, un amestec de apă 

de mare şi apă dulce, văzându-se perfect fundul 

lacului şi în locurile cele mai adânci. De asemenea 

vom vizita Argostoli, capitala insulei, asezată în 

golful Livadi, care desparte insula în două părţi 

inegale. Timp liber pentru prânz şi cumpărături. 
 
 

ZIUA 9  -  Catre Romania ... 
In cursul după-amiezii vom părăsi insula și ne vom 

îndrepta către portul Zante pentru a traversa pe 

continent. Ne vom continua drumul spre țară pe 

traseul Kilini – Patras - Promahonas - Kulata – 

Sofia – Romania. 
 

ZIUA 10 - Din nou acasă !!! 
Sosim în Romania în cursul dimineții în funcție 
de condițiile de trafic și de formalitațile vamale. 

Plecări 

Durată 

Avans la inscriere 

Plecări din 

REDUCERE  

de până la  

40% 

 

   

                     
 

Merlis Studios 
 

Bine de ştiut 



 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

 

 

 

 

 

MERLIS STUDIOS 
                                             -self catering- 

 

REDUCERE 

De până la 40% la cazare 

Oferta limitată până la epuizarea locurilor 

    
 

Merlis Studio este înconjurat de grădini minunate, situat în partea veche a staţiunii 

Kalamaki. 

Localizare: Se află la doar 5 minute de mers pe jos de plaja cu nisip "Crystal 

Beach" (aproximativ 150 m), la 4 km de capitala insulei şi la 3 km de aeroport. 

Facilităţile hotelului: Merlis Studio pune la dispoziţia oaspeţilor săi o tavernă, 

grădini frumos amenajate, parcare. 

Facilităţile camerelor: Camerele sunt dotate cu chicinetă utilată, plită electrică, 

frigider, fierbător de cafea/ceai, prăjitor de pâine, TV satelit, A/C, baie cu duş, 

balcon/ terasă. 

Piscină: Se pune la dispoziţia turiştilor piscina „Antonis” care se află în spatele 

complexului, unde umbrelele şi şezlongurile sunt gratuite. 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 

85 €/pers. 

Plecări cu autocarul în fiecare Duminică; 

Intrare la cazare în fiecare Luni 

Plecări 

STANDARD FIRST MINUTE 

Loc in DBL 

GV 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 40%  

aplicată, până la 31.12 

11.05, 18.05 113 € 68 € 

25.05 129 € 77 € 

01.06, 28.09 139 € 83 € 

08.06, 21.09 159 € 95 € 

15.06, 14.09 179 € 107 € 

22.06, 29.06, 06.07, 31.08, 07.09 199 € 119 € 

13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 

24.08  
210 € 126 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/fiecare 

persoană 
5 € 

Supliment SGL 60 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-13.99 ani plăteşte transportul. 

Ploieşti – 95 €/pers.; Piteşti – 100 €/pers.; Braşov, Râmnicu Vâlcea – 110 €/pers;  

Constanţa, Craiova - 115 €/pers. 

 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ cameră  la înscriere. Diferenţa de plată 

până la 30%  se achită până la data de 15.01.2014,  iar restul de plată cu 60 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 frontieră  este obligatorie 

deținerea unei carți de identitate sau a 

unui pașaport valabil minim 6 luni. 

Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de calatorie, și storno, insă, 

agenția vă recomandă să le aveți. 

Pentru a putea ieși din țară, copiii sub 

18 ani trebuie să îndeplinească 

urmatoarele condiții: să călătorească 

cu cel putin un adult insoțitor, să aibă 

asupra lor acordul ambilor parinți 

(sau al părintelui care nu-i insoțește) 

legalizat la notariat; adultul care îi 

însoțește, în cazul în care nu este unul 

dintre părinți, trebuie sa aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

 

 

Oraş Oră Locaţie 

 

Bucureşti 11:30 Parc Izvor 

 

Braşov 

 

08:00 

McDonald’s – 

Şoseaua 

Bucureşti 

Ploieşti 10:00 Petrom Metro 

Constanţa 08:00 Stadion CFR 

(capăt troleu) 

 

Craiova 05:00 
Casa 

Studenţilor 

Rm. Vâlcea 08:00 
Benzinăria 

Dacos 

Piteşti 10:00 
Mc Donald’s 

Gară 

* Transferurile din ţară sunt valabile 

pentru minim 5 persoane 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);  

Asistenţă turistică. 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiective 

turistice;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Programe opţionale; 

 
Bilet  ferry boat  -  22* €/pers.  dus-

intors. 

* Tariful biletului de ferry boat poate 

suferi modificări datorită creșterii 

costului combustibilului! 

 

 

Formalitati 

Grila de imbarcare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Plaja la Marea Ionica – Insula Zakyhthos       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- în fiecare Duminică - 
 

 

 
10 zile/7+2 nopți 

 

 

 
 

1. Braşov-Ploieşti-Bucureşti-

Giurgiu 

2. Craiova-Râmnicu Vâlcea-

Piteşti-Bucureşti-Giurgiu 

3. Constanţa-Bucureşti-

Giurgiu 
 

 
 

25 euro/ cameră 
 

 

 

- autocarele transportatoare sunt cele 

mai moderne din industria turistică, 

toate clasificate la 3*, echipate cu 

sistem audio-video, aer condiționat, 

scaune rabatabile. 

- turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cel putin cu o jumătate de 

oră mai devreme față de orele de 

plecare menționate. 

- pentru plecările din țară pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse motive 

care nu țin de agenția noastră (trafic). 

- așezarea în autocar va fi realizată de 

către ghidul însoțitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcție 

de ordinea înscrierii turiștilor în 

agenție). 

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.  

- distanța București –Zakynthos este 

de aproximativ 1500 km, pe care îi 

parcurgem în aproximativ 23 ore. 

- clasificarea hotelurilor este dată de 

autoritațile în domeniu din respectiva 

țară. 

 - hotelurile menționate pot fi 

înlocuite cu hoteluri similare fără a 

afecta tariful. 

 

 
 

ZIUA  1  -  Către Grecia… 
Întalnire cu însotitorul de grup și plecare la ora 

12.00 de la Parc Izvor de lângă Metrou Izvor. 

Plecare spre insula Zakynthos pe traseul  

Bucureşti – Giurgiu – Russe – Sofia – 

Promahonas – Salonic – Patras – Killini. 
 

ZIUA 2 - Insula  Zakynthos 
 În cursul dimineții intrăm pe teritoriul Greciei, 

traversând pe rând mai multe provincii: 

Macedonia a cărei capitală este Salonicul, 

Tessalia străbătută de inalțimile Muntelui 

Olimp și Grecia Centrală ale cărei inalțimi sunt 

dominate de Muntii Pindului. Vom poposi în 

Killini, port la Marea Ionică. De aici ne vom 

îmbarca pe ferry-boat pentru a traversa Marea 

Ionică spre insula Zakynthos. Traversarea 

durează circa 1 ora si 30 minute.  
 

ZIUA 3 - 7 Vă recomandăm 

urmatoarele excursii opționale: 
Excursie cu vaporul  
Ne îmbarcăm la ora 09:30 din portul Zakynthos 

pe un vas de croazieră care va avea opriri la: 

Peşterile Albastre pentru fotografii (se disting 

prin arcele create de eroziune prin care se poate 

pătrunde în peşteri şi prin culoarea apei– azur–

care se reflectă în ele), la plaja Navagio pentru 

înot (cea mai celebră plajă de pe insulă, datorită 

naufragiului unui vas în anii ‘80 ), la Keri 

pentru fotografii ale rocilor Mikri Megali şi 

Mikri Myzithra care ţâşnesc din mare ca nişte 

piramide şi pentru înot şi la Vassilikos pentru 

înot. 

Agenția își rezervă dreptul de a modifica 

programul excursiei, în  situația în care vremea 

este nefavorabilă. 
 

Turul insulei  
Plecare la ora 09.00 într-un tur al insulei în care 

vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, din oraşul 

Zakynthos, una din cele trei clădiri care au 

scăpat intacte după cutremurul din 1953  unde 

se găseşte sicriul  Sfântului Dionysios – 

patronul insulei, precum şi Muzeul Eclesiastic 

al  Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de 

oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian 

construit pe ruinele vechii acropole. 

Excavaţiile din această zonă au adus la suprafaţă 

biserici din toate perioadele, din antichitate până în 

timpul dominaţiei britanice; Anaphonitria, 

mănăstirea unde Sf. Dionysios, patronul insulei, a 

fost călugăr. Oprire pentru cumpărături în staţiunea 

Volimes care este celebră pentru covoarele şi 

mătasea fabricate manual; plaja Navagio se poate 

admira de pe stâncă, aceasta fiind accesibilă doar de 

pe mare. La Agios Nikolaos vizită opţională la 

Peşterile Albastre. Vizită la o cramă locală unde 

puteţi degusta şi cumpăra vinuri. 
 

Excursie la Marathonisi 
Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din portul Agios 

Sostis către Lithakia. Vizită pe Insula Marathonisi 

pe a cărei plajă broaştele ţestoase Caretta-Caretta 

(specie pe cale de dispariţie şi protejată prin lege) se 

adăpostesc şi îşi depun ouăle. 
 

Olympia – locul nașterii Jocurilor Olimpice 
Ne îmbarcăm pe feribotul care pleacă din portul 

Zakynthos către portul Killini. În mijlocul văii Iliei, 

unul dintre cele mai vechi oraşe-stat din Peloponez, 

se află Olimpia, unde în epoca preistorică la fiecare 

4 ani erau organizate jocuri în onoarea lui Zeus 

Olympianul. Chiar şi în zilele noastre flacăra 

olimpică este aprinsă la fiecare patru ani în 

sanctuarul antic al Olimpiei şi de aici transportată în 

statul unde se vor desfăşura jocurile. Vizita la situl 

arheologic. Timp liber pentru cumpărături şi prânz. 
 

Kefallonia 
Traversare cu feribotul din portul St. Nikolas către 

portul Pessada din Kefallonia, de unde vom porni în 

turul insulei cu autocarul. În Kefallonia, cea mai 

mare insulă din Marea Ionica veţi putea vizita 

Mănăstirea şi Biserica Sf. Gherasim (patronul 

insulei), cea mai venerată biserică de pe insulă, sub 

ea aflându-se o peşteră în care a locuit şi s-a rugat 

sfântul. În mănăstire se află moaştele sfântului într-

un sicriu de argint; Peştera Drogarati  - localizată 

la câţiva km de Sami, are două părţi dintre care una 

este accesibilă publicului, aici având loc concerte 

datorită acusticii foarte bune; Peştera Melissani 

situată tot lângă Sami are forma literei B, cu 2 

camere separate de o mică insulă în centru. Apa este 

incredibil de limpede şi curată, un amestec de apă 

de mare şi apă dulce, văzându-se perfect fundul 

lacului şi în locurile cele mai adânci. De asemenea 

vom vizita Argostoli, capitala insulei, asezată în 

golful Livadi, care desparte insula în două părţi 

inegale. Timp liber pentru prânz şi cumpărături. 
 
 

ZIUA 9  -  Catre Romania ... 
In cursul după-amiezii vom părăsi insula și ne vom 

îndrepta către portul Zante pentru a traversa pe 

continent. Ne vom continua drumul spre țară pe 

traseul Kilini – Patras - Promahonas - Kulata – 

Sofia – Romania. 
 

ZIUA 10 - Din nou acasă!!! 
Sosim în Romania în cursul dimineții în funcție 
de condițiile de trafic și de formalitațile vamale. 

Plecări 

Durată 

Avans la înscriere 

Plecări din 

REDUCERE  

de până la  

35% 

 

 

   

                     
 

Hotel Mediteranee  3* 

 

Bine de știut 



 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

 

 
 

HOTEL MEDITERANEE 3
***

 
- all inclusive – 

www.hotelmed.net 

REDUCERE 

De până la 35% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

 

 

 
Hotelul se află în staţiunea Tsilivi, una dintre cele mai frumoase staţiuni de pe insulă, cu o 

plajă lungă de nisip, ape limpezi, viaţă de noapte bogată şi numeroase magazine. Hotelul şi 

staţiunea îţi vor oferi toate serviciile pe care ţi le poţi dori pentru a putea petrece un 

concediu reuşit într-o atmosferă caldă şi prietenoasă. 

 

Localizare: Hotel Mediteranee se află la 200 m de plajă, la 4 km de capitala Zante Town şi 

la 7 km de aeroport. 

Facilităţile hotelului: recepţie, restaurant, salon TV, grădină plină cu verdeaţă şi flori şi un 

supermarket în apropierea hotelului. 

Facilităţile camerelor: Camerele dispun de telefon, TV satelit, A/C (inclus în preț), 

frigider şi seif (contra cost), baie cu duş şi balcon. 

Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară, unde şezlongurile şi umbrelele sunt 

gratuite. 

Sport şi agrement: Tenis de masă, tenis de câmp, masă de biliard si sporturi nautice. 
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din 

București 85 €/pers.; 

Plecări cu autocarul în fiecare 

Duminică; 

Intrare la cazare în fiecare Luni 

Plecări 

STANDARD FIRST MINUTE 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 35% 

aplicată, până la 31.12 

11.05 254 € 165 € 

18.05, 28.09 275 € 179 € 

25.05 315 € 205 € 

21.09 353 € 229 € 

01.06 399 € 259 € 

08.06, 14.09 429 € 279 € 

15.06, 07.09 469 € 305 € 

22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08 

499 € 324 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar /fiecare persoană 15 € 

Supliment SGL 210 € 

Reducere al doilea copil 2-13.99 ani la cazare în cameră DBL 

cu pat suplimentar 
80 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 ani plăteşte transportul. Al 

doilea copil 0-1.99 ani  GRATUIT. 

Ploieşti – 95 €/pers.; Piteşti – 100 €/pers.; Braşov, Râmnicu Vâlcea – 110 €/ pers;  

Constanţa, Craiova - 115 €/ pers. 
 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ cameră  la înscriere. Diferenţa de plată 

până la 30%  se achită până la data de 15.01.2014,  iar restul de plată cu 60 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 frontieră  este obligatorie deținerea 

unei cărți de identitate sau a unui 

pașaport valabil minim 6 luni. Nu este 

obligatorie asigurarea medicală de 

călătorie, și storno, însă, agenția vă 

recomandă să le aveți. Pentru a putea 

ieși din țară, copiii sub 18 ani trebuie 

să îndeplinească următoarele condiții: 

să călătorească cu cel putin un adult 

însoțitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinți (sau al părintelui care 

nu-i însoțește) legalizat la notariat. 

Adultul care îi însoțește, în cazul în 

care nu este unul dintre părinți, trebuie 

sa aibă cazier judiciar pe care să îl 

prezinte la frontieră. 

 

 

 

 

Oraș Oră Locație 

 

Bucureşti 11:30 Parc Izvor 

 

Braşov 

 

08:00 

McDonald’s – 

Şoseaua 

Bucureşti 

Ploieşti 10:00 Petrom Metro 

Constanţa 08:00 Stadion CFR 

(capăt troleu) 

 
Craiova 05:00 Casa Studenţilor 

Rm. 

Vâlcea 
08:00 

Bemzinăria 

Dacos 

Piteşti 10:00 
Mc Donald’s 

Gară 

 

* 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);  

Asistenţă turistică. 

 

Preţul nu include : 

 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiective 

turistice;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Programe opţionale. 

 

Bilet  ferry boat  -  22* €/pers.  

dus-intors. 

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări datorită 

creșterii costului combustibilului! 
 

Economic                                                 Plajă la Marea Egee – Riviera Olimpului 

  
Formalități 

Grilă de îmbarcare 

http://www.hotelmed.net/


 
 

 
                                                                                                                 BONUS   TUR DE SALONIC!!!                                                                          

 

   

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
          - în fiecare Vineri – 
 

 
 

10zile/7+2 nopţi 

 

 
 

5. Cluj Napoca – Targu Mures –

Brasov – Ploiesti – Bucuresti – 

Giurgiu; 

6. Arad - Timisoara – Lugoj – 

Resita- Caransebes –  Dr Tr 

Severin – Craiova –   Pod 

Calafat; 

7. Alba Iulia - Sibiu – Rm. Valcea – 

Pitesti – Bucuresti – Giurgiu; 

8. Iasi – Bacau – Focsani – Galati – 

Braila – Buzau – Bucuresti – 

Giurgiu; 

9. Constanta – Bucuresti – Giurgiu; 

 

 

Minim 30 % 

 

 
 
 - autocarele transportatoare sunt cele mai 

moderne din industria turistică, toate 

clasificate 3*, echipate cu sistem audio-

video, A/C, scaune rabatabile. 

- turiştii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră mai 

devreme faţă de orele de plecare 

menţionate. 

- pentru plecările din ţară pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse motive care 

nu ţin de agenţia noastră (trafic). 

-aşezarea în autocar va fi realizată de către 

ghidul însoţitor conform diagramelor de 

îmbarcare (în funcţie de ordinea înscrierii 

turiştilor în agenţie). 

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore. . 

- clasificarea hotelurilor este dată de 

autorităţile în domeniu din ţara respectivă. 

 - cazarea începe cu ora 14.00 în prima zi 

de sejur, iar eliberarea camerelor se va face 

în funcţie de regulamentul intern al fiecărei 

unităţi de cazare, în jurul orelor 09.00. 

 

 
 

 
 

ZIUA 1   Către  Grecia ... 
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi 

locul stabilite în diagrama de îmbarcări. 

Plecare spre Olympic Beach în funcţie 

de traseul ales şi de oraşul de îmbarcare. 

Pe timpul nopţii se va traversa Bulgaria. 
 

ZIUA 2   Salonic – Capitala Greciei 

de Nord 
În cursul dimineţii ajungem la Salonic, al 

doilea oraş ca mărime al Greciei, 

capitala regiunii Macedonia, oraş cu o 

bogată cultură şi istorie. Se vizitează 

Biserica Sf. Dumitru, apoi putem 

admira zidurile cetaţii Salonic, Arcul lui 

Galeriu, Rotonda, Bulevardul 

Egnatia, Bulevardul Expoziţiei, Portul 

şi Faleza într-un tur panoramic din 

autocar. Finalizăm cu o oprire la Turnul 

Alb – simbolul  oraşului. După amiază 

vom ajunge în staţiunea Olympic Beach.    

Cazare Vila Dimitra. 

 

ZIUA 3 – 8  Vă propunem să 

participaţi la următoarele excursii 

opţionale: 
*Excursie la Atena: Vă invităm să 

descoperiţi capitala Greciei, Atena, într-

un tur panoramic, cu oprire pentru 

vizitarea Complexului Acropole - 

bijuterie a arhitecturii antice, o plimbare 

prin oraşul vechi şi o scurtă oprire la 

Termopile. 
 

*Excursie la muntele Olimp: Vă 

invităm să pătrundeţi în lumea legendară 

a celor 12 zei ai Olimpului, printr-un 

popas la refugiul Stavros (910m), de  

unde veţi putea admira fermecătoarea 

panoramă a regiunii Pieria, între Marea 

Egee şi poalele muntelui, apoi să 

coborâţi în oraşul Litochoro, pentru o 

plimbare plăcută pe străzile pitoreşti ale 

“oraşului de piatră”. 

 

 

 

* Excursie la Meteora: Vă invităm să 

descoperiţi aceste mănăstiri deosebite, 

veritabile muzee bizantine, situate “între cer 

şi pământ”, în vârful unor stânci gigantice, în 

formă de turnuri, unice în Europa. Trecerea 

prin oraşele Larissa, Kalambaka şi Valea 

Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile 

complexului, vă vor îmbogăţi spiritual şi 

cultural. 

 

* Seară grecească: Vă invităm să participaţi 

la un program artistic tradiţional grecesc, 

unde veţi putea savura mâncărurile şi 

băuturile specifice acestei ţări şi, mai mult 

decât, atât veţi putea învăţa câţiva paşi din 

dansurile tradiţionale: sirtaki şi zorba. 

 

* Excursie la Waterland: Vă invităm să vă 

distraţi în acest parc acvatic situat la 18 km 

de Salonic, recomandat tuturor vârstelor. 

Aici veţi găsi tobogane de diferite grade de 

dificultate, piscine cu valuri artificiale şi 

hidromasaj, bar si cofetărie şi multă, multă 

distracţie. 

 

* Croazieră pe insula Skiathos - una dintre 

cele mai frumoase insule ale Arhipelagului 

Sporadelor de Nord, o frumuseţe care a 

inspirat multi poeţi. Croaziera include şi 

vizita oraşului Skiathos – capitala insulei. 

 

ZIUA 9   Către România... 

Dimineaţă program liber pentru ultimele 

cumpărături. După-amiază  ne vom îmbarca 

în vederea deplasării pe traseul Olympic 

Beach - Salonic- Promahonas - Kulata – 

Sofia –România. 

 

ZIUA 10  Din nou acasă!!! 
Sosim în România în cursul dimineţii în 

funcţie de condiţiile de trafic şi de 

formalităţile vamale. 
 

 

  

Durată 

 

Plecări din 

 
 

u/ 

Avans la înscriere 

Bine de stiut 

Plecări 

VILA DIMITRA 
 
 
 

REDUCERE 

de pana la 

35% 
 



 

VILA DIMITRA 
- sistem self – catering – 

 
Vila Dimitra este construită în 2008 şi este situată la 70m de plaja cu nisip fin şi 

auriu. Vila oferă servicii self catering şi dispune de camere modern mobilate şi dotate 

cu grup sanitar propriu cu duş, frigider, chicinetă utilată cu vesela necesară şi plită 

electrică, balcon, TV, instalaţie de aer condiţionat (opţional – 5 euro/ cameră zi).              

Olympic Beach reprezintă perla staţiunilor de pe litoralul Greciei de Nord, situată la 

75 km sud de Salonic şi este dominată de legendarul Munte Olimp. În staţiune găsim 

hoteluri mici şi primitoare, cu o atmosferă familială, supermarketuri, magazine de 

suveniruri, de confecţii, de obiecte şi articole de plajă. Plajele lungi din Paralia 

Katerini şi Olympic Beach se remarcă pentru nisipul fin şi auriu, cât şi pentru apele 

curate. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din 

Bucureşti 55 €/pers 
Plecări cu autocar în fiecare Vineri 

Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă 

Plecări 
 

Standard 
First  

minute 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu reducere 

35% aplicată, până la 

15.11 

02.05, 19.09, 26.09 99 € 64 € 

09.05 119 € 77 € 

16.05, 23.05, 12.09 129 € 84 € 

30.05, 06.06, 05.09  149 € 97 € 

13.06, 29.08 169 € 110 € 

20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08 

194 € 126 € 

Reducere cazare în TPL/fiecare persoană 10 € 

Supliment SGL  80 € 

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

Timişoara, Caransebeş, Lugoj, Resita, Drobeta, Craiova – 55 €, Arad, Buzău, Piteşti, 

Ploieşti – 65 € Braşov, Râmnicu Vâlcea, Focşani – 70 €,  Sibiu, Târgu Mureş, Bacău, 

Galaţi, Brăila – 75€, Constanţa – 80 €, Cluj-Napoca,  Alba Iulia, Iaşi – 85 €, 

 

OPTIONAL: 

•Supliment mic dejun: 5 €/pers./zi; 

•Supliment cină: 7 €/pers./zi; 

•Supliment demipensiune : 11 €/pers./zi; 

•Supliment pensiune completă: 16 €/pers./zi. 

Mesele sunt servite la tavernă. 

 

BONUS:  

Tur panoramic de SALONIC 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50%  la înscriere si restul de 

plata la expirarea termenului ofertei. 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. 

 

 

REDUCERE 

de pana la 35% la cazare 

Oferta limitata pana la 

epuizarea locurilor 

 

 
 

 La frontieră  este obligatorie deţinerea unei 

cărţi de identitate sau paşaport valabil minim 6 

luni. 

 Nu este obligatorie asigurarea medicală de 

călătorie şi asigurarea storno, însă, agenţia 

recomandă să aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult însoţitor, 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. 

 

 

 

 Transferurile din ţară sunt valabile 

pentru minim 5 persoane. 

Oras Ora  Locatie 

Constanta 18:30 
Stadion CFR (capat 

troleu) 

Brasov 19:30 
McDonald’s – Sos. 

Buc 

Ploiesti 21:30 Petrom Metro 

Bucuresti 23:30 Metrou Izvor 

Iasi 15:30 Palatul Culturii 

Bacau 17:30 
Parcare Stadion 

Municipal 

Focsani 19:30 Benzinarie Mall 

Buzau 21:00 Petrom Vama 

Galati 19:00 McDonald`s 

Braila 19:30 Hotel Traian 

Cluj 

Napoca 
13:30 Sala Sporturilor 

Tr. Mures 15:30 
Itr. Parcare Mall 

Promenada 

Alba Iulia 15:00 Hotel Cetate 

Sibiu 17:30 
Motel Petrom – Pod 

Cibin 

Rm. Valcea 19:30 Peco Dacos 

Pitesti 21:00 McDonald`s - Gara 

Arad 14:00 Gara 

Timisoara 15:00 
Parcarea Modex( 

statie autobuz 19) 

Lugoj 16:00 OMV 

Caransebes 17:00 Gara 

Drobeta 

Tr Severin 
20:00 

Peco Rompetrol-

iesire Craiova 

Craiova 22:00 Casa Studentilor 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare; 

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; 

. 

 Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

 

 

Bine de ştiut 

Grila de imbarcare 



 
 

 

          BONUS   TUR DE SALONIC!!!      

                                                                                                           

Economic                                                 Plaja la Marea Egee – Riviera Olimpului 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

                         
 

 
  

          - în fiecare Vineri - 

 
 

10 zile/7+2 nopţi 

 

 
 

1. Cluj Napoca – Targu Mures –Brasov 

– Ploiesti – Bucuresti – Giurgiu; 

2. Arad - Timisoara – Lugoj/Resita 

Caransebes – Dr. Tr. Severin – 

Craiova –Pod  Calafat; 

3. Alba Iulia - Sibiu – Rm. Valcea – 

Pitesti – Bucuresti – Giurgiu; 

4. Iasi – Bacau – Focsani – Galati – 

Braila – Buzau – Bucuresti – 

Giurgiu; 

5. Constanta – Bucuresti – Giurgiu; 

 
 

Minim 30 % 

 
 
   

 - autocarele transportatoare sunt cele mai 

moderne din industria turistică, toate 

clasificate 3*, echipate cu sistem audio-

video, aer condiţionat, scaune rabatabile. 

- turiştii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră 

mai devreme faţă de orele de plecare 

menţionate. 

- pentru plecările din ţară pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse motive 

care nu ţin de agenţia noastră (trafic). 

-aşezarea în autocar va fi realizată de 

către ghidul însoţitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcţie de 

ordinea înscrierii turiştilor în agenţie). 

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.  

- clasificarea hotelurilor este dată de 

autorităţile în domeniu din ţara respectivă. 

 - cazarea începe cu ora 14.00 în prima 

zi de sejur, iar eliberarea camerelor se va 

face în funcţie de regulamentul intern al 

fiecărei unităţi de cazare, în jurul orelor 

09.00. 

 

 
 

ZIUA 1   Către  Grecia ... 

Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi 

locul stabilite în diagrama de îmbarcări. 

Plecare spre Olympic Beach în funcţie de 

traseul ales şi de oraşul de îmbarcare. Pe 

timpul nopţii se va traversa Bulgaria. 
 

ZIUA 2   Salonic – Capitala Greciei 

de Nord 
În cursul dimineţii ajungem la Salonic, al 

doilea oraş ca mărime al Greciei, capitala 

regiunii Macedonia, oraş cu o bogată 

cultură şi istorie. Se vizitează Biserica 

Sf. Dumitru, apoi putem admira zidurile 

cetăţii Salonic, Arcul lui Galeriu, 

Rotonda, Bulevardul Egnatia, 

Bulevardul Expoziţiei, Portul şi Faleza 

într-un tur panoramic din autocar. 

Finalizăm cu o oprire la Turnul Alb – 

simbolul  oraşului. După amiaza vom 

ajunge în staţiunea Olympic Beach.    

Cazare Vila Ikaros. 

 

ZIUA 3 – 8  Vă propunem să 

participaţi la următoarele excursii 

opţionale: 
*Excursie la Atena: Vă invităm să 

descoperiţi capitala Greciei, Atena, într-

un tur panoramic, cu oprire pentru 

vizitarea Complexului Acropole - 

bijuterie a arhitecturii antice, o plimbare 

prin oraşul vechi şi o scurtă oprire la 

Termopile. 
 

*Excursie la muntele Olimp: Vă 

invităm să pătrundeţi în lumea legendară 

a celor 12 zei ai Olimpului, printr-un 

popas la refugiul Stavros (910m), de  

unde veţi putea admira fermecătoarea 

panoramă a regiunii Pieria, între Marea 

Egee şi poalele muntelui, apoi să 

coborâţi în oraşul Litochoro, pentru o 

plimbare placută pe străzile pitoreşti ale 

“oraşului de piatră”. 

 

 

* Excursie la Meteora: Vă invităm să 

descoperiţi aceste mănăstiri deosebite, 

veritabile muzee bizantine, situate “între 

cer şi pământ”, în vârful unor stânci 

gigantice, în formă de turnuri, unice în 

Europa. Trecerea prin oraşele Larissa, 

Kalambaka şi Valea Tembi, vizitarea a 

două dintre mănăstirile complexului, vă 

vor îmbogăţi spiritual şi cultural. 

 

* Seara grecească: Vă invităm să 

participaţi la un program artistic 

tradiţional grecesc, unde veţi putea 

savura mâncărurile şi băuturile specifice 

acestei ţări şi mai mult decât atât veţi 

putea învăţa caţiva paşi din dansurile 

tradiţionale: sirtaki şi zorba. 

 

* Excursie la Waterland: Vă invităm să 

vă distraţi în acest parc acvatic situat la 

18 km de Salonic, recomandat tuturor 

vârstelor. Aici veţi găsi tobogane de 

diferite grade de dificultate, piscine cu 

valuri artificiale şi hidromasaj, bar şi 

cofetărie şi multă, multă distracţie. 

 

* Croaziera pe insula Skiathos - una 

dintre cele mai frumoase insule ale 

Arhipeleagului Sporadelor de Nord, o 

frumuseţe care a inspirat mulţi poeţi. 

Croaziera include şi vizita oraşului 

Skiathos – capitala insulei. 

 

ZIUA 9   Către România... 

Dimineaţa program liber pentru ultimele 

cumpărături. După-amiaza  ne vom 

îmbarca în vederea deplasării pe traseul 

Olympic Beach - Salonic- Promahonas 

- Kulata – Sofia –Romania. 

 

ZIUA 10  Din nou acasă!!! 
Sosim în România în cursul dimineţii în 

funcţie de condiţiile de trafic şi de 

formalităţile vamale. 
 

 

  

Durata 

 

Plecări din 

 
 

u/ 

Avans la înscriere 

Bine de stiut 

Plecări 

Vila Ikaros 
 
 
 

REDUCERE 

de pana la    

40 % 
 



 

VILA IKAROS 

- sistem self – catering- 

 

Vila Ikaros este situată în centrul staţiunii Olympic Beach la 40 m de plaja cu 

nisip fin şi auriu. Vila Ikaros este o construcţie nouă, finisată in primăvara 

anului 2010 și oferă servicii self catering. Dispune de camere cu 2 şi 3 paturi 

dotate cu  grup sanitar propriu cu duş, chicinetă utilată cu veselă necesară, 

balcon, TV, instalaţie de aer condiţionat (opţional – 5 euro/ cameră/ zi).   

Olympic Beach reprezintă perla staţiunilor de pe litoralul Greciei de Nord, 

situată la 75 km sud de Salonic şi este dominată de legendarul Munte Olimp. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din 

Bucureşti 55 €/pers 
Plecări cu autocar în fiecare Vineri 

Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă 

Plecari 
 

Standard 
First 

Minute 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

reducere 40 % 

aplicată, până la 15.11 

25.04, 19.09, 26.09 99 € 59 € 

02.05, 09.05 119 € 71 € 

16.05, 23.05 

12.09 
129 € 77 € 

30.05, 06.06 

05.09 
149 € 89 € 

 13.06, 29.08 169 € 101 € 

20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 

18.07, 25.07 

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 

195 € 117 € 

Reducere cazare in 

TPL/fiecare persoana 
10 € 

Supliment SGL  60 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT cu mic dejun;  Un copil 5-11.99 ani plateste 

transportul. 

Timişoara, Caransebeş Lugoj, Resita, Drobeta, Craiova – 55 €, Arad, Buzău, 

Piteşti, Ploieşti – 65 €, Braşov, Râmnicu Vâlcea, Focşani – 70 €,  Sibiu, Târgu 

Mureş, Bacău, Galaţi, Brăila – 75 €, Constanţa – 80 €, Cluj-Napoca, Alba Iulia,  

Iaşi – 85 €,  

 

 

OPTIONAL: 

•Supliment mic dejun: 5 €/pers./zi; 

•Supliment cină: 7 €/pers./zi; 

•Supliment demipensiune : 11 €/pers./zi; 

•Supliment pensiune completă: 16 €/pers./zi. 

Mesele sunt servite la tavernă.  

BONUS: Tur panoramic de SALONIC 
 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50%  la înscriere si restul de plata la 
expirarea termenului ofertei. 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. 

 
 

 

REDUCERE 

de pana la 40% la cazare 

Ofertă limitată până la 

epuizarea locurilor  

 
 

La frontieră  este obligatorie deţinerea unei cărţi 

de identitate sau paşaport valabil minim 6 luni. 

Nu este obligatorie asigurarea medicală de 

călătorie şi asigurarea storno, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. 

   Pentru a putea ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult însoţitor, să 

aibă asupra lor acordul ambilor parinţi (sau al 

părintelui care nu-i insoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care îi insoţeşte, în cazul în care 

nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la frontieră. 

 

 

 

Transferurile din ţară sunt valabile 

pentru minim 5 persoane. 

Oras Ora  Locatie 

Constanta 18:30 
Stadion CFR (capat 

troleu) 

Brasov 19:30 
McDonald’s – Sos. 

Buc 

Ploiesti 21:30 Petrom Metro 

Bucuresti 23:30 Parcul Izvor 

Iasi 15:30 Palatul Culturii 

Bacau 17:30 
Parcare Stadion 

Municipal 

Focsani 19:30 Benzinarie Mol 

Buzau 21:00 Petrom Vama 

Galati 19:00 McDonald`s 

Braila 19:30 Hotel Traian 

Cluj 13:30 Sala Sporturilor 

Tr. Mures 15:30 
Itr. Parcare Mall 

Promenada 

Alba Iulia 15:00 Hotel Cetate 

Sibiu 17:30 
Motel Petrom – Pod 

Cibin 

Rm. Valcea 19:30 Peco Dacos 

Pitesti 21:00 McDonald`s - Gara 

Arad 14:00 Gara 

Timisoara 15:00 
Parcarea Modex( 

statie autobuz 19) 

Lugoj 16:00 OMV 

Resita 16;30 
Rompetrol-iesire 

Caransebes 

Caransebes 17:00 Gara 

Drobeta 

Tr Severin 
20:00 

Peco Rompetrol-

iesire Craiova 

Craiova 22:00 Casa Studentilor 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare  

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; 

 

 

 Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

Grila de imbarcare 

Formalităţi 



 
 

 

           BONUS TUR DE SALONIC!!! 

                                                                                                                                        

 

Turistic                                                  Plajă la Marea Egee – Riviera Olimpului 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

- în fiecare Vineri - 
   

 

 

10 zile/7+2 nopţi 

 

 
 

 

 

10. Cluj Napoca –  Targu Mures – 

Brasov – Ploiesti – Bucuresti – 

Giurgiu; 

11. Arad - Timisoara – Lugoj/ Resita 

Caransebes – Dr. Tr. Severin – 

Craiova – Pod Calafat; 

12. Alba Iulia - Sibiu – Rm. Valcea – 

Pitesti – Bucuresti – Giurgiu; 

13. Iasi – Bacau – Focsani – Galati – 

Braila – Buzau – Bucuresti – 

Giurgiu; 

14. Constanta – Bucuresti – Giurgiu. 

 
 

 

Minim 30 % 
 
 

 

 - autocarele transportatoare sunt cele mai 

moderne din industria turistică, toate 

clasificate 3*, echipate cu sistem audio-

video, aer condiţionat, scaune rabatabile. 

- turiştii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră mai 

devreme faţă de orele de plecare 

menţionate. 

- pentru plecările din ţară pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse motive care 

nu ţin de agenţia noastră (trafic). 

-aşezarea în autocar va fi realizată de către 

ghidul însoţitor conform diagramelor de 

îmbarcare (în funcţie de ordinea înscrierii 

turiştilor în agenţie). 

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.  

- clasificarea hotelurilor este dată de 

autorităţile în domeniu din ţara respectivă. 

 - cazarea începe cu ora 14.00 în prima zi 

de sejur, iar eliberarea camerelor se va face 

în funcţie de regulamentul intern al fiecărei 

unităţi de cazare, în jurul orelor 09.00. 

 

 

 
 

ZIUA 1   Către  Grecia ... 

Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi 

locul stabilite în diagrama de îmbarcări. 

Plecare spre Olympic Beach în funcţie 

de traseul ales şi de oraşul de îmbarcare. 

Pe timpul nopţii se va traversa Bulgaria. 
 

ZIUA 2   Salonic – Capitala 

Greciei de Nord 
În cursul dimineţii ajungem la Salonic, 

al doilea oraş ca mărime al Greciei, 

capitala regiunii Macedonia, oraş cu o 

bogată cultură şi istorie. Se vizitează 

Biserica Sf. Dumitru, apoi putem 

admira zidurile cetăţii Salonic, Arcul lui 

Galeriu, Rotonda, Bulevardul 

Egnatia, Bulevardul Expoziţiei, Portul 

şi Faleza într-un tur panoramic din 

autocar. Finalizăm cu o oprire la Turnul 

Alb – simbolul  oraşului. După amiaza 

vom ajunge în staţiunea Olympic Beach.    

Cazare Hotel Parthenon Art 3*+ . 

 

ZIUA 3 – 8  Vă propunem să 

participaţi la următoarele excursii 

opţionale: 
*Excursie la Atena: Vă invităm să 

descoperiţi capitala Greciei, Atena, într-

un tur panoramic, cu oprire pentru 

vizitarea Complexului Acropole - 

bijuterie a arhitecturii antice, o plimbare 

prin oraşul vechi şi o scurtă oprire la 

Termopile. 
 

*Excursie la muntele Olimp: Vă 

invităm să pătrundeţi în lumea legendară 

a celor 12 zei ai Olimpului, printr-un 

popas la refugiul Stavros (910m), de  

unde veţi putea admira fermecătoarea 

panoramă a regiunii Pieria, între Marea 

Egee şi poalele muntelui, apoi să 

coborâţi în oraşul Litochoro, pentru o 

plimbare placută pe străzile pitoreşti ale 

“oraşului de piatră”. 

 

 

* Excursie la Meteora: Vă invităm să 

descoperiţi aceste mănăstiri deosebite, 

veritabile muzee bizantine, situate “între 

cer şi pământ”, în vârful unor stânci 

gigantice, în formă de turnuri, unice în 

Europa. Trecerea prin oraşele Larissa, 

Kalambaka şi Valea Tembi, vizitarea a 

două dintre mănăstirile complexului, vă 

vor îmbogăţi spiritual şi cultural. 

 

* Seara grecească: Vă invităm să 

participaţi la un program artistic 

tradiţional grecesc, unde veţi putea 

savura mâncărurile şi băuturile specifice 

acestei ţări şi mai mult decât atât veţi 

putea învăţa caţiva paşi din dansurile 

tradiţionale: sirtaki şi zorba. 

 

* Excursie la Waterland: Vă invităm să 

vă distraţi în acest parc acvatic situat la 

18 km de Salonic, recomandat tuturor 

vârstelor. Aici veţi găsi tobogane de 

diferite grade de dificultate, piscine cu 

valuri artificiale şi hidromasaj, bar şi 

cofetărie şi multă, multă distracţie. 

 

* Croaziera pe insula Skiathos - una 

dintre cele mai frumoase insule ale 

Arhipeleagului Sporadelor de Nord, o 

frumuseţe care a inspirat mulţi poeţi. 

Croaziera include şi vizita oraşului 

Skiathos – capitala insulei. 

 

ZIUA 9   Către România... 

Dimineaţa program liber pentru ultimele 

cumpărături. După-amiaza  ne vom 

îmbarca în vederea deplasării pe traseul 

Olympic Beach - Salonic- Promahonas 

- Kulata – Sofia –Romania. 

 

ZIUA 10  Din nou acasă!!! 
Sosim în România în cursul dimineţii în 

funcţie de condiţiile de trafic şi de 

formalităţile vamale. 

si de formalitatile vamale. 

 

  

HOTEL 

PARTHENON ART 

3
*+

 

 
 
 
 

Durată 

 

Plecări din 

 
 

u/ 

Avans la înscriere 

Bine de stiut 

Plecări 

REDUCERE 

de pana la 

35% 
 



 

HOTEL PARTHENON ART 3*+ 

- a la carte pensiune completa – 
www.hotel-parthenon.gr 

 

Localizare: Hotelul se bucură de una din cele mai bune locaţii din Olympic Beach, 

fiind  situat la doar 20 de metri de  plajă lungă de nisip şi în apropiere de magazine 

care vă vor oferi o gamă largă de produse.  

Facilitatile camerelor: În toate camerele există baie cu duş, uscător de păr, grup 

sanitar, televizor, telefon, aer condiţionat inclus in preţ ȋn lunile iulie şi august, 

încălzire centralizată, balcon, frigider, radio. 

Facilitatile hotelului:  Recepţie, salon de mic dejun, sală de conferinţe, spălătorie 

(la cerere), centru de schimb valutar, închirieri de maşini, terasă, seif-închirierea se 

face la recepţie, restaurant, bar. 

Descriere staţiune: În staţiune găsim hoteluri mici şi primitoare, cu o atmosferă 

familială, supermarketuri, magazine de suveniruri, de confecţii, de obiecte şi 

articole de plajă. Plajele lungi din Paralia Katerini şi Olympic Beach se remarcă 

pentru nisipul fin şi auriu, cât şi pentru apele curate.  

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din 

Bucureşti 55 €/pers 
Plecări cu autocar în fiecare Vineri 

Intrare la cazare în fiecare Sâmbătă 

Plecari 
 

Standard First Minute 

Loc în DBL  

Loc în DBL  cu reducere  

35 % aplicată, până la 

15.11 

09.05, 16.05 

23.05, 30.05 

19.09, 26.09 

305 € 198 € 

06.06, 13.06 339 € 220 € 

 12.09 359 € 233 € 

20.06, 27.06 

04.07, 05.09 
379 € 246 € 

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 

08.08, 15.08 

22.08, 29.08 

419 € 272 € 

Reducere cazare in TPL/fiecare persoana 10 € 

Supliment SGL  210 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT cu mic dejun;  Un copil 5-11.99 ani plateste 

transportul si beneficiaza de mic dejun.  

Timişoara, Caransebeş Lugoj, Resita, Drobeta, Craiova – 55 €, Arad, Buzău, Piteşti, 

Ploieşti – 65 €, Braşov, Râmnicu Vâlcea, Focşani – 70 €,  Sibiu, Târgu Mureş, Bacău, 

Galaţi, Brăila – 75 €, Constanţa – 80 €, Cluj-Napoca, Alba Iulia,  Iaşi – 85 € 

 

OPTIONAL: Supliment cină copil: 50 €/sejur; 

Supliment pensiune completă copil: 100 €/sejur. 

BONUS:  

Tur panoramic de SALONIC 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50%  la înscriere si restul de 

plata la expirarea termenului ofertei. 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. 

 

 

 

REDUCERE 

de pana la 35% la cazare 

Oferta limitata pana la 

epuizarea locurilor  

 
 
 

 

La frontieră  este obligatorie deţinerea unei cărţi de 

identitate sau paşaport valabil minim 6 luni. 

   Nu este obligatorie asigurarea medicală de 

călătorie şi asigurarea storno, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. 

   Pentru a putea ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult însoţitor, să aibă 

asupra lor acordul ambilor parinţi (sau al părintelui 

care nu-i insoţeşte) legalizat la notariat; adultul care 

îi insoţeşte, în cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să îl 

prezinte la frontieră. 

 

 

 

 

Transferurile din ţară sunt valabile pentru 

minim 5 persoane 

Oras Ora  Locatie 

Constanta 18:30 Stadion CFR (capat troleu) 

Brasov 19:30 McDonald’s – Sos. Buc 

Ploiesti 21:30 Petrom Metro 

Bucuresti 23:30 Metrou Izvor 

Iasi 15:30 Palatul Culturii 

Bacau 17:30 Parcare Stadion Municipal 

Focsani 19:30 Benzinarie Mol 

Buzau 21:00 Petrom Vama 

Galati 19:00 McDonald`s 

Braila 19:30 Hotel Traian 

Cluj 13:30 Sala Sporturilor 

Tr. Mures 15:30 
Itr. Parcare Mall 

Promenada 

Alba Iulia 15:00 Hotel Cetate 

Sibiu 17:30 Motel Petrom – Pod Cibin 

Rm. Valcea 19:30 Peco Dacos 

Pitesti 21:00 McDonald`s – Gara 

Arad 14:00 Gara 

Lugoj 16:00 OMV 

Resita 16:30 
Rompetrol-iesire 

Caransebes 

Timisoara 15:00 
Parcarea Modex( statie  

autobuz 19) 

Caransebes 17:00 Gara 

Drobeta 

Tr Severin 
20:00 

Peco Rompetrol-iesire 

Craiova 

Craiova 22:00 Casa Studentilor 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare; 

A la carte pensiune completa, apa si vin la 

masa; 

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; 

 

 Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 

Grila de imbarcare 

Formalităţi 

http://www.hotel-parthenon.gr/

