
 

 

 

  

  
 

LARNACA – Muntii Troodos – PAPHOS – NICOSIA – Abatia Bellapais   

 

Program Senior Voyage 

 

 

 
 

Senior Voyage este conceptul gratie caruia 

cetatenii europeni de peste 55 ani (si nu 

numai) – implicit si romanii – pot beneficia 

de un program complet pentru a-si petrece 

vacanta in cele mai cunoscute locuri turistice 

pline de istorie in perioada sezonului turistic 

redus octombrie-mai. 

Ai intrat in Senior Voyage Club? 

Nepaipomenit! Inseamna ca poti pleca intr-o 

vacanta premium la preturi incredibil de mici. 

Vei avea ocazia sa vezi una dintre cele mai 

incarcate de istorie tari, Cipru  si sa 

impartasesti experienta cu alti seniori din 

toate colturile Europei. Pentru ca totul sa fie 

usor si accesibil pentru toti, grupul de 

companii care activeaza sub umbrela 

Memento Holidays subventioneaza si 

negociaza costurile calatoriei facand produsul 

Senior Voyage unic pe piata din Europa. 

Aceasta initiativa se incadreaza in sfera asa 

numitului turism social, oferind ocazia 

tuturor sa descopere lumea! 

Modul de obtinere al SENIOR VOYAGE 

CLUB CARD, precum si regulamentul dupa 

care el functioneaza sunt disponibile la adresa 

seniorvoyage.eu 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD se 

acorda GRATUIT oricarui client care a 

calatorit in sezonul trecut prin programele 

noastre pentru seniori sau contra cost (25 

euro/ card) la achizitionarea primului pachet 

SENIOR VOYAGE, pentru a putea beneficia 

de avantajele cardului. 
 

 

 

 

de la  

295 euro/ loc in DBL 

 

 

Minim 50% 
 

 
 

Bucuresti  
 

 
 

 

06.10, 13.10, 18.10, 25.10, 01.11, 

8.11, 14.03, 21.03, 30.03, 06.04, 

18.04*, 27.04, 04.05, 11.05, 16.05, 

18.05, 23.05, 25.05, 30.05 
 

  

 

7 nopti 

 

 

 
 
Cipru o tara mica, insa o insula mare si 

generoasa, ce gazduieste peisaje de o 

varietate impresionanta. In timp ce de-a 

lungul coastei, gasim plaje stralucitoare 

cu un nisip foarte fin, in interiorul 

insulei, nenumarate atractii isi 

intampina vizitatorii, de la padurile dese 

de pini ce acopera muntii Troodos, la 

bisericile bizantine raspandite in toata 

insula si pana la bogatiile din Ayia 

Napa sau la plantatiile de portocali si 

culturile de vita de vie de pe langa 

Limassol. Istoria, este prezenta aici inca 

de pe vremea zeilor, de cand se spune 

ca zeita Afrodita s-a nascut pe aceste 

meleaguri, iar persii, grecii, egiptenii, 

romanii si chiar englezii, si-au lasat 

amprenta in cultura si arhitectura 

cipriota precum si in arta culinara. 

 

Larnaca se afla in sudul insulei si este 

probabil cea mai veche asezare a 

Ciprului, ce dateaza de vreo 6000 de 

ani.  Se spune ca Larnaca este cea mai 

potrivita destinatie pentru a intelege de 

ce Ciprul este una dintre cele mai 

atragatoare destinatii turistice din 

spatiul mediteranean.  

In apropiere de Larnaca se afla satul 

Pyrga ce gazduieste Capela Regala. 

 

Limassolul este cel mai important port 

al insulei, dar si centru viticol. Se afla in 

partea de vest a Ciprului, undeva la 

imbinarea muntilor Troodos cu 

Mediterana. Soseaua ce traverseaza 

orasul merge paralel cu plaja care este 

lunga si ingusta.  

 
Limassolul, desi destul de aglomerat, ofera 

turistului o atmosfera relaxanta, specific 

mediteraneana. Taverne, cafenele, piete cu 

fructe neaose (cipriotii nu au voie sa 

importe din alte parti fructe, ci le 

comercializeaza doar pe ale lor), 

restaurante si taverne. Tot in Limassol 

putem vizita Castelul Medieval Kolossi si 

situl arheologic Kourion.  

Capitala tarii inca din sec. XII, Nicosia 

este un oras cu o istorie bogata, ale carei 

urme sunt vizibile si astazi pentru cei care 

viziteaza centrul vechi al orasului. Zidurile 

acestuia au fost ridicate de venetieni. Tot 

aici putem vedea biserici bizantine, precum 

si Muzeul Bizantin. Aflat in nordul insulei, 

orasul este sub custodie turca. Pentru  

vizita in Nicosia, veti avea nevoie de 

pasaport. Nicosia este singura capitala 

divizata din lume, partea nordica este 

turceasca si partea sudica este greceasca 

Acestea sunt despartite de Linia Verde a 

Natiunilor Unite. Aici grecii si turcii 

coexista ca doua popoare diferite in aceeasi 

tara. 

 

Paphos il gasim in partea de vest a insulei 

si este una din statiunile cu elemente si 

vestigii antice atractive pentru orice turist. 

Fiind capitala insulei in vremurile romane, 

in Paphos putem vizita zeci de catacombe 

ale regilor, Mozaicurile, Castelul 

Medieval, Templul Afroditei si multe alte 

situri arheologice. 

 

Initial un sat de pescari cu cateva sute de 

locuitori, Ayia Napa a devenit o statiune 

turistica de prima importanta. Succesul 

statiunii se datoreaza plajelor cu nisip 

auriu, cu apa de un albastru cristalin si 

numeroaselor atractii turistice adaptate 

pentru fiecare varsta.  Conform legendei, 

un vanator a gasit intr-o pestera o icoana a 

Maicii Domnului, iar in anul 1500 a fost 

construita o manastire in jurul acestei 

pesteri. In mijlocul asezarii, se afla 

manastirea medievala inchinata Maicii 

Domnului. Se spune ca smochinul din fata 

portii sudice are peste 600 ani.  

 

Durata 

Date de plecare 

Plecari din 

Pret  

 

Avans la inscriere 



 

 

 

 
Excursii gratuite:   
 

Ayios Lazaros si Lefkara 
Vizitam Ayios Lazaros, biserica despre 

care se spune ca a fost construita peste 

mormantul lui Agios Lazaros, prietenul 

readus la viata al lui Iisus Hristos. 

Vizitam Hala Sultan tekke, o asezare 

musulmana foarte cunoscuta pe insula. 

Hala Sultan a fost doica profetului 

islamic Mahomed si sotia lui Ubada 

bin al-Samit, alt profet cunoscut al 

islamismului. Continuam cu satul 

Lefkara, cunoscut pentru dantela 

lucrata de mana (supranumita si 

Lefkaritika), dar de asemenea si pentru 

obiectele de argintarie. Legenda spune 

ca Leonardo da Vinci a vizitat satul 

acesta si a cumparat obiecte de 

vestimentatie religioasa, pe care le-a 

donat Catedralei din Milano. 

 

Scala 
Vizitam Scala, o regiune din 

apropierea Castelului Larnaca, ce 

cuprinde stradute pitoresti pline de case 

traditionale,  care fac parte din vechiul 

cartier turcesc – cipriot. Aici vom 

putea observa, ca aceasta  zona extrem 

de veche, de o mare importanta 

arhitecturala, a fost foarte bine pastrata 

si este locuita si in zilele noastre. Vom 

vizita de asemeni  strazile Eski Carsi, 

Buyuk Cami si Said Mehment Aga 

dupa care si atelierele de ceramica, 

unde vom putea vedea tinerii artisti, 

cum modeleaza piesele manual, avand  

ca inspiratie modele din antichitate. 

Acesta excursie este BONUS pentru 

posesorii de  SENIOR VOYAGE 

CLUB CARD 

 

 

 

 
Nu ratati excursiile optionale: 
  

1. Excursie la Paphos  
Intreaga zi va fi dedicata descoperirii 

legendelor si istoriei uneia dintre cele 

mai frumoase parti ale Ciprului. Prima 

oprire in drumul catre Paphos va fi la 

ruinele orasului antic Kourion, o asezare 

impresionanta si ferita de oameni, situata 

pe varful colinelor. Admiram faimosul 

teatru greco-roman si mozaicurile 

pastrate, impreuna cu peisajul care ne va 

taia respiratia. Urmatoarea oprire va fi la 

Stanca Afroditei, unde, conform 

legendelor, Zeita Iubirii si Frumusetii a 

fost nascuta din spuma marii. Aici, 

putem face o baie in largul marii sau sa 

ne odihnim pe coasta insorita. Vom 

continua cu descoperirea istoriei 

remarcabile a orasului Paphos, pe care 

UNESCO l-a declarat parte a 

Patrimoniului Mondial. In Kato Paphos 

(Paphosul inferior), vom trece prin 

Catacombele Sfantului Solomon si vom 

vedea coloana Sfantului Pavel. Apoi, 

vom vizita Casa lui Dionysos si vom 

admira o serie de mozaicuri conservate 

minunat ce ilustreaza scene din mitologia 

greceasca. 

In cele din urma, la intoarcere, vom 

vizita biserica din secolul IX, Ayia 

Paraskevi, si vom opri in satul 

Yeroskipou ca sa gustam din faimoasa 

delicatesa a zonei Paphos, denumita 

„Loukoumia”. 

 

2. Muntii Troodos  
Incepem excursia cu Zoopigi, unde 

vizitam Muzeul de Istorie al vinului 

Commandaria. Muzeul ofera de 

asemenea si o degustare de vin 

Commandaria. Urmeaza satul Agros, 

unde o demonstratie de cum se fabrica 

produse organice Rose va fi organizata, 

impreuna cu o degustare de lichior. Vom 

fi invitati la o degustare de dulciuri 

traditionale cipriote la Casa Nikis. 

Ultima oprire va fi in satul Omodos. 

Acest sat este situat pe versantul sudic al 

muntilor Troodos si este cunoscut pentru 

vinurile sale si ornamentele complexe. 

Satul este foarte pitoresc, cu casutele 

albe din piatra aliniata pe strazi pietruite 

in jurul Manastirii Sfintei Cruci, una 

dintre cele mai vechi manastiri din 

Cipru.  

 
 
 

Biletul de avion   
Bucuresti – Larnaca – Bucuresti  

Transfer aeroport– hotel– aeroport 

7 nopti de cazare la hotel 3*/4* 

Mic dejun + cina + 1 pahar de apa si vin la 

masa 

1/2 zi excursie optionala inclusa  

(Ayios Lazaros si Lefkara) 

Asistenta turistica pentru intreaga perioada 

 

 
 

 

1. o excursie optionala  BONUS pentru  

posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD organizata din (Scala) 

2. Reducere 10% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionrea a 3 excursii optionale 

pentru posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD 
3. Reducere 5% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionrea a 3 excursii optionale 

pentru cei care nu sunt posesori de SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 

 

 
 

Taxele de aeroport  95 euro/persoana 

Asigurare medicala de calatorie si  asigurare 

storno (asigurarile nu sunt obligatorii  insa 

agentia va recomanda sa le incheiati); 

Intrarile la obiectivele turistice si alte taxe si 

cheltuieli personale. 
 

 

 
 

Turistii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore inainte de 

plecare. 

Limita de bagaj admisa pentru bagajul de cala este de 
30 Kg/ pasager si pentru bagajul de mana este de 10 

Kg/ pasager (dimensiunile sunt: 55x40x20 cm). 

Pasagerii ce urmeaza a calatori in baza acestui 
contract beneficiaza, in mod gratuit, de prima piesa de 

bagaj de cala/segment de zbor/pasager. Pasagerii care 

vor avea mai mult de o piesa bagaj de cala, vor achita 
taxa aferenta acestui serviciu auxiliar, in conformitate 

cu conditiile de calatorie. 

 Nu trebuie sa introduceti in bagajele dvs. obiecte care 
ar putea pune in pericol siguranta aeronavei sau a 

pasagerilor. 

Orarul de zbor se poate modifica, si va fi comunicat 
inainte de plecare. 

Clasificarea hotelurilor este data de institutiile 

autorizate locale. 

 

 

Cetatenii romani pot intra pe teritoriul Ciprului 

cu pasaportul sau cartea de identitate valabile 

cel puţin 6 luni de la data intrarii in Cipru. 

Pentru mai multe detalii, va recomandam sa 

accesati pagina web a Ministerului Afacerilor 

Externe al Republicii Cipru (www.mfa.gov.cy) 

Nu sunt obligatorii asigurarea medicala de 

calatorie si  asigurarea storno, insa, agentia va 

recomanda sa le aveti. Pentru a putea iesi din 

tara, copiii sub 18 ani trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: sa calatoreasca cu cel putin 

un adult insotitor, sa aiba asupra lor acordul 

ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i 

insoteste) legalizat la notariat; adultul care ii 

insoteste, in cazul in care nu este unul dintre 

parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa 

il prezinte la frontiera. 

Bine de stiut 

Servicii incluse 

Tariful nu include 

Formalitati 

BONUS !!! 

http://www.mfa.gov.cy/


 

 

 

 

3. Castelul si abatia Bellapais   
Plimbarea de dimineata catre Nicosia, capitala insulei, ne 

aduce la "Linia Verde", linia de demarcare politica ce 

imparte insula in 2 parti: Republica Cipru si Regiunea de 

Nord, o zona ocupata de Turcia incepand cu anul 1974. Vom 

face o plimbare, trecand granita in Ciprul de Nord, care 

include o vizita la piata centrala si la biserica Ayia Sofia. 

Turul continua catre mai putin dezvoltata, totusi superba 

regiune Pentadaktylos, insemnand "cinci degete". Vom urca 

pana la capatul unui varf spectaculos de munte; unde vom 

face un tur al castelului Sfantului Hilarion, o fortareata 

impresionanta construita din piatra, datand din secolul X 

care ofera unele dintre cele mai bune vederi panoramice 

asupra Kyreniei si a coastei de nord a insulei. Urmatoarea 

noastra oprire va fi in satul Bellapais. Abatia Bellapais a fost 

facuta celebra in romanul Lamai Amare de Lawrence 

Durrell. Aceasta manastire este considerata a fi una dintre 

cele mai bine conservate monumente apartinand arhitecturii 

gotice de pe insula si este construita aproape in intregime din 

calcar local. Primii locuitori ai manastirii au fost preoti din 

ordinul Augustinian care au migrat din Ierusalim. Prima 

sectiune a manastirii a fost construita intre anii 1198-1205. 

Cea mai mare parte a zilei va fi dedicata explorarii orasului 

pitoresc Kyrenia,  cu portul sau in forma de potcoava, cu 

castelul medieval spectaculos si cu labirintul de strazi 

inguste cu nenumarate case din piatra conservate foarte bine. 

Cel mai important monument din oras este Muzeul 

Castelului Kyrenia care adaposteste, printre altele, faimoasa 

nava naufragiata din Kyrenia. Aceasta nava din lemn dateaza 

din anul 300 inainte de Hristos si a fost ridicata de pe fundul 

marii si conservata intr-un mediu special unde este expusa 

cu mandrie astazi ca si cea mai veche nava naufragiata care a 

fost vreodata scoasa din apa. Pasaportul este obligatoriu in 

cazul in care doriti sa participati la aceasta excursie. 

Important: pentru aceasta excursie este necesar 

pasaportul! 

 

 

 
 

 
 

4. Nicosia  
La centrul de artizanat din Nicosia vom  urmari mesteri care 

tes, fac cosuri, sculpteaza in lemn, creeaza articole din piele, 

din ceramica si obiecte din cupru , traditionale facute manual. 

O mare varietate de obiecte facute de mana sunt disponibile 

pentru vanzare. Trecand pe langa recent restaurata poarta 

Famagusta, continuam catre Palatul Arhiepiscopului unde 

vizitam Catedrala Sfantului Ioan si Muzeul Bizantin, care 

gazduieste o colectie inestimabila de icoane fascinante si 

relicve religioase. Turul nostru continua cu pitorescul cartier 

vechi „Laiki Yitonia” unde avem timp la dispozitie pentru a 

lua pranzul si pentru a va plimba pe aleile fermecatoare cu 

magazine, case traditionale si galerii de arta. In acest timp 

liber, ne putem plimba prin centrul vechi istoric si sa vizitam 

granita, care, de la invazia turceasca din 1974, a impartit 

capitala cipriota Nicosia in zona de sud greceasca si zona de 

nord turceasca.   
 

5. Muntii Troodos si Manastirea Kykkos  

Descoperim muntii Troodos – inima verde a Ciprului. Prima 

noastra oprire va fi la piata din Troodos, un pic mai jos de 

Muntele Olimp – cel mai inalt punct din Cipru cu o inaltime 

de 1951 de metri – punctul perfect pentru poze. Vom continua 

catre Throni sa vedem Mormantul Arhiepiscopului Macarie al 

III-lea, primul presedinte al Ciprului. Ne vom bucura de 

privelistea drumului de tara si a padurilor de pini care ne 

conduc catre faimoasa Manastire Kykkos. Construita in 1092 

si dedicata Fercioarei Maria, gazduieste una dintre cele trei 

icoane pictate de Agios Loukas. La intoarcere vom trece prin 

Kakopetria. Vom vizita acest sat fermecator si vom gusta din 

"Loukoumades", dulciuri din miere.   
 
6. Noapte cipriota  
Ne vom indrepta catre o taverna cipriota traditionala. Vom fi 

serviti cu un meniu gustos si bogat „Cyprus Mezze” 

(incluzand bauturi locale). Ne vom alatura dansatorilor pentru 

dansul folcloric cipriot si pentru ritualul Syrtaki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hotel  Flamingo Beach 3* 
Larnaca 

 

  
 

Localizare: Hotelul este localizat in Larnaca, pe plaja 

Mackenzie cu apa cristalina si este un hotel confortabil de 3 

stele cu o atmosfera placuta , la doar cateva minute de centrul 

orasului.  

Facilitati hotel: Hotelul dispune de sala de mic dejun (cu 

buffet englezesc), restaurant decorat intr-un mod elegant, bar, 

terasa, sala de conferinte, apel de trezire, Wi-fi, camera de 

jocuri, spalatorie, room service. 

Facilitati camere: Hotelul dispune de 64 de camere renovate 

in 2012,  ce au facilitati ca : uscator de par, telefon, 

televiziune  prin satelit, radio, aer conditionat, baie proprie, 

dulap spatios. 
 

 

Pret /pers in DBL 295 euro 

Supliment SGL 110 euro 

Reducere a-3-a persoana 10 euro 

Copil 2 – 11.99 ani 
Reducere 100 de euro 

in camera cu 2 adulti 

Copil 0-1.99 ani plateste taxele de aeroport 95 euro 
 

 

Princess Beach Hotel 4* 
Larnaca 

 

   
 

Localizare: Hotelul este situat in inima zonei turistice din 

Larnaca si este locul perfect pentru o vacanta la plaja. In 

imprejurimile sale se afla zona turistica cu restaurante, 

magazine cafenele . Oaspetii se bucura de o vedere la mare 

remarcabila si de asemenea este cunoscut pentru piscinele 

sale exotice. 

Facilitati Hotel: Hotelul dispune de 138 de camere, aer 

conditionat in locurile publice, restaurant, bar, lift, sala de 

jocuri, schimb valutar, piscine si  magazine de suveniruri . 

Facilitati camere: Cele 138 de camere sunt dotate cu aer 

conditionat, baie proprie,uscator de par, internet, mini bar, 

frigider, telefon, seif si majoritatea au o vedere la mare ce iti 

taie rasuflarea. 

Pret /pers in DBL 345 euro 

Supliment SGL 140 euro 

Reducere a-3-a persoana 10 euro 

Copil 2 – 5.99 ani 
Reducere 100 de euro 

in camera cu 2 adulti 

Copil 0-1.99 ani plateste taxele de aeroport 95 euro 
 

 

Amorgos Boutique Hotel 4* 
Larnaca 

 

     
 

Localizare: Hotelul este situat in centrul orasului Larnaca, la 

doar 100 m distanta de faimoasa faleza Palm Tree Sea. Este 

inconjurat de restaurante, cafenele si de o varietate de 

magazine. 

Facilitati Hotel: Amorgos Boutique Hotel, dispune de un 

mediu elegant cu receptie 24 ore,  wi-fi, parcare gratuita in 

apropierea hotelului, inchiriere masini, servicii medicale la 

cerere, spalatorie . 

Facilitati camere: Toate camerele hotelului sunt echipate cu 

aer conditionat, telefon cu linie internationala, seif, 

televiziune  prin satelit, uscator de par, halat de baie.  

 

Pret /pers in DBL 345 euro 

Supliment SGL 180 euro 

Reducere a-3-a persoana 10 euro 

Copil 2 – 11.99 ani 
Reducere 100 de euro 

in camera cu 2 adulti 

Copil 0-1.99 ani plateste taxele de aeroport 95 euro 
 

 

Livadhiotis City Hotel 4* 
Larnaca 

 

 
 

Localizare: Hotelul este localizat la numai 100 m de plaja 

Phinikoudes. Imprejurimile hotelului sunt sunt pline de 

istorie, fiind la cativa pasi distanta de Castelul Medieval si 

multe alte obiective fascinante.  

Facilitati Hotel: Oaspetii se pot bucura cafeneaua deschisa 

recent, Cafe Blu, bar, sala de mic dejun, internet cafe, 

inchirieri de masini/biciclete. 

Facilitati camere: Camerele dispun de urmatoarele facilitati: 

aer conditionat, incalzire termica, televiziune prin satelit, 

telefon, radio, seif, filtru de cafea, mini bar/frigider, uscator 

de par, baie proprie cu dus sau cada si balcon 
 
 
 
 

Pret /pers in DBL 345 euro 

Supliment SGL 140 euro 

Reducere a-3-a persoana 10 euro 

Copil 2 – 11.99 ani 
Reducere 100 de euro 

in camera cu 2 adulti 

Copil 0-1.99 ani plateste taxele de aeroport 95 euro 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Limbile vorbite sunt greaca si turca. 

Moneda nationala este euro. 

Ora locala: Cipru are acelasi fus orar ca si Romania. 

Clima: Ciprul are o clima temperat-mediteraneeana. Temperatura medie anuala este de 20,6 grade Celsius. 

 

Temperaturi medii Cipru 

Octombrie Noiembrie Martie Aprilie Mai 

20°C 18°C 20°C 23°C 25°C 

 

Bucataria nationala:  bucataria cipriota pastreaza din influentele bucatariei grecesti, dar si arabe. Bucatele caracteristice 

Ciprului sunt: musaca,  suvlaki,  frigarui grecesti pe betisoare mici din lemn, meze (o selectie de aperitive servite ca fel 

principal), branza halloumi si rachiul zivania. Splendide sunt vinurile cipriote albe, roz si rosii. 

Etichete si obiceiuri locale:  Cand sunteti in Cipru trebuie sa aratati respect pentru obiectivele religioase. Nu este permis sa 

faceti poze cu blit in bisericile cu icoane si picturi murale. De asemenea, este interzis fotografierea obiectivelor militare. Este 

considerata o lipsa de respect fata de localnici daca refuzati o cafea turceasca sau a unei bauturi reci. Cipriotii circula pe 

partea stanga a drumului, fapt ce necesita o atentie sporita atat pentru soferi, cat si pentru pietoni.                             

Bacsisul: Se asteapta oferirea unui bacsis pentru soferi de taxi, ghizi, portari. 

Shopping: Programul de lucru la magazine in lunile octombrie – mai este in intervalul 08:00 -13:00 si 14:30 – 18:00. 

Magazine pot fi inchise duminica, iar miercurea si sambata se lucreaza pana la 14:00. 

Telefoane de urgenta: Informaţii — 191, 192, Poliţia, Pompieri, Asistenţa medicală urgentă — 112, 199  

Ambasada Romaniei in Cipru este la Nicosia. Adresa:  27, Pireos Str. Strovolos, 2023, Nicosia, PO BOX 22210. Telefon 

urgenta: 00357-22-495.333 

 

 
*Persoanele care nu au insotitor cu varsta peste 55 ani platesc supliment 50 euro/sejur.  

  BONUS! Pentru posesorii SENIOR VOYAGE CLUB CARD nu se percepe acest supliment. 

*Supliment obligatoriu pentru sarbatorile de Paste 50 euro/pers; 

* Excursiile optionale pot suferi modificari , iar programul concret, desfasurat pe zile, al excursiilor optionale se va primi la destinatie. 

* Grupul minim pentru a se organiza excursiile optionale este de minim 20 persoane.  

* Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative similare. 

* Tarifele afisate pot suferi modificari in functie de fluctuatiile de pret ale taxelor sau ale petrolului, impuse de compania aeriana. 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 

Observatii 

Util si practic 


