
 
 

 

 

 

  

 
  

 

 

          Palatul Knossos – Insula Santorini – Spinalonga – locul nasterii lui Zeus –  

Agios Nikolaos – Atena – Corint – Salonic  

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 doua dintre cele mai 

incarcate de istorie tari, Grecia, 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 

ele functioneaza este disponibil 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.   

 
 

 

295 euro/ pers  in DBL 
 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti 

Cluj-Napoca* 
 

*supliment plecare din Cluj , 20 euro/pers 
 

 

 

 
        

30 septembrie  
 

 

 
 
 

10 zile 
 

 

 
 

Minim 50% 

 

 
 

Senior Voyage iti aduce ceva unic ca 

program, cea mai mare insula din Grecia, 

Insula Creta,  si Grecia Continentala. 

“In Grecia, simti dorinta sa te scalzi in cer. 

Vrei sa-ti dai jos hainele, sa alergi si sa faci o 

saritura direct in cer. Vrei sa plutesti in aer ca 

un inger si sa te intinzi in iarba si sa te bucuri 

de transa cataleptica. Piatra si cer se unesc 

aici. Sunt zorii nesfarsiti ai trezirii omului”. 

Toti cei care ajung aici sunt fermecati de 

aceasta tara binecuvantata, dar putini o pot 

spune precum scriitorul Henry Miller. 

 

Ziua 1 – Farmecul insulei Creta 

Intalnire la aeroport cu reprezentantul 

agentiei pentru formalitatile de check-in si 

imbarcare. Se ajunge in Creta, pe aeroportul 

din Heraklion in aproximativ o ora si 45 

minute, de unde se realizeaza transferul la 

hotel. Cazare la hotel. 

 

Ziua 2 – 6 – Insula Creta 

Nu este posibil sa vezi tot ce poate oferi Creta 

intr-o singura calatorie, dar putem sa iti 

sugeram cele mai bune lucruri de vazut si 
experimentat: monumente cu arhitectura 

impresionanta, superbe situri arheologice, 

minuni ale naturii si gastronomie unica. Nu 

rata excursiile optionale. 

 

Ziua 7 – Catre Pireu 

Ne vom indrepta catre port pentru imbarcare 

pe ferryboat pentru a traversa catre portul 

Pireu. Noaptea o vom petrece pe ferryboat, 

iar in cursul diminetii sosim in port. 

Pireu este un oras in adevaratul sens al 

cuvantului, un port din Grecia, unul dintre 

cele mai mari din Marea Mediterana. 

 
Ziua 8 – Atena 

Vizitam Atena, capitala Greciei, este 

orasul lumii cu una dintre cele mai lungi 

istorii.  Este unul dintre cele mai vechi 

orase ale Terrei, originile Atenei datand 

din anul 3000 i. Hr. Atena se lauda cu 

supranumele de “leagan al civilizatiei”, 

locul in care au luat nastere: democratia, 

filosofia occidentala, Jocurile Olimpice, 

stiintele politice, literatura, principiile 

matematice si teatrul.   

Vizitam intr-un tur panoramic, 

principalele obiective turistice din 

Atena: Acropole, Palatul Parlamentului, 

Piata Sintagma, Academia, 

Universitatea, Piata Omonia. Acropole, 

cel mai important obiectiv turistic este 

“Orasul Inalt” situat pe dealul sacru, 

acolo unde grecii antici au construit o 

multime de temple pentru a-si adula 

zeii. Cel mai important dintre acestea 

este Parthenonul, dedicat zeitei Atena, 

cea de la care orasul si-a luat si numele. 

Cazare pe Riviera Olimpului. 

 

Ziua 9 – Salonic  

Dupa micul dejun plecam spre Salonic. 

Capitala Macedoniei, acum o metropola 

situata pe malul Marii Egee, era asezata 

pe Via Egnatia, impresionantul drum 

care lega Roma de avanpostul sau 

rasaritean din Byzantium 

(Constantinopol). Vizitam Biserica Sf. 

Dumitru, apoi admiram zidurile cetatii 

Salonic, Arcul lui Galeriu, Rotonda, 

Bulevardul Egnatia, Bulevardul 

Expozitiei, Portul si Faleza intr-un tur 

panoramic din autocar. Finalizam cu o 

oprire la Turnul Alb – simbolul  

orasului.  

 

ZIUA 10  Din nou acasa 

Sosim in Romania in cursul diminetii in 

functie de conditiile de trafic si de 

formalitatile vamale. 

Avans la inscriere 

Durata 

Pret 

 

Plecari din   

Data de plecare   



 
 

 

 

Excursii gratuite:   
 

1. Atena – tur de oras! 

Un tur panoramic al orasului, vizitand 

principalele atractii turistice ale Atenei: 

Complexul Acropole, Palatul 

Parlamentului, Piata Sintagma, 

Academia, Universitatea, Piata Omonia.  

 

2. Canalul Corint 

Vizitam Canalul Corint. Canalul leaga 

Golful Corint din Marea Ionica de Golful 

Saronic din Marea Egee. Canalul taie 

Istmul Corint si separa Peloponezul de 

restul Greciei. Canalul are 6,3 km 

lungime si 21 m latime si  a fost construit 

pentru ca vasele sa nu fie nevoite sa 

inconjoare peninsula Peloponez. Aceasta 

idee a aparut inca din antichitate, insa 

realizarea sa a avut loc abia la sfarsitul 

secolului XIX. 

 

3. Salonic – tur de oras! 

Strada principala a orasului Salonic se 

numeste Egnatia, iar in apropiere 

descoperim Arcul lui Galerius, ridicat de 

imparatul Galerius. Foarte aproape de 

aici se afla Rotonda, despre care se crede 

ca a fost construita pentru a deveni 

mausoleul lui Galerius. Vizitam si Turnul 

Alb, cel mai cunoscut monument al 

orasului. Pe vremuri era denumit „Turnul 

Insangerat”, din cauza ca fusese folosit 

drept inchisoare si loc pentru executii. 

 

4. Platoul Lasithi si locul nasterii lui 

Zeus 

Vizitam unul dintre cele mai importante 

locuri din Creta, pestera Dikteon. Se 

spune ca acesta este locul in care zeita 

Rhea l-a nascut pe Zeus. Pentru a ajunge 

la pestera este nevoie sa urcam mai multe 

trepte, pe o poteca care serpuieste o 

padure de stejari. Cei care considera 

drumul greoi pot inchiria un magar.  

Vizitam si platoul Lasithi, locul unde este 

situata pestera, este acoperit cu peste 

10.000 de mori de vant cu panze albe, 

oferind o panorama spectaculoasa.  

Aceasta excursie este BONUS pentru 

posesorii de SENIOR VOYAGE 

CLUB CARD 
 

 

Nu ratati excursiile optionale: 
 

1. Palatul Knossos 

Excursie in care vei descoperi 

impresionanta civilizatie Minoica. Vei 

face o incursiune in istorie vizitând 

ruinele Palatului Regelui Minos din 

Knossos. Dupa amiaza se petrece in 

Heraklion, capitala Cretei, unde ai ocazia 

de a face shopping si de a vizita orasul. 

Imagineaza-ti sa fii in Paris si sa nu 

vizitezi Turnul Eiffel. Similar este sa fii in 

Creta si sa nu vizitezi Knossos. 

 

2. Insula Santorini 

Santorini, frumoasa insula din sudul 

arhipelagului, cunoscuta datorita 

fenicienilor, a vulcanului care a erupt in 

secolul al XV lea i.Hr., cunoscuta ca fiind 

ultimul loc in care a trait Homer, este o 

excursie pe care nu trebuie sa o pierzi. In 

pret sunt incluse doua mese pe vasul de 

croaziera. In Santorini se face turul 

insulei, oprind in orasele Oia si Fira, 

capitala insulei. 
 

 
 

3. Spinalonga 

Dupa o placuta calatorie cu autocarul 

pana in satul de pescari Elounda, 

imbarcare intr-o mini croaziera spre 

insula Spinalonga. Dovada ocupatiei 

venetiene o constituie fortareata care 

imprejmuieste satul astazi abandonat. 

Drumul continua catre insula Kolokytha, 

unde te vei desfata in apele de cristal ale 

golfului Mirabello si poti participa la un 

barbeque. Pe drumul de intoarcere vom 

face o scurta pauza de cafea in faimosul 

oras Agios Nikolaos. 

 

4. Seara cretana 

Petrece o seara in stil cretan, in satul 

traditional Karouzanos, unde vei degusta 

specialitati din bucataria greceasa, iar 

vinul va fi la discretie. Si pentru ca seara 

sa fie completa, vei asista la un spectacol 

de muzica si dansuri grecesti, pe care vei 

avea ocazia sa le exersezi. 

 

 

 

Biletul de avion  Bucuresti/Cluj-Heraklion 

Transfer aeroport– hotel 

Transport autocar Atena-Bucuresti/Cluj 

6 nopti de cazare hotel 3* cu all inclusive in 

Creta 

1 noapte pe ferry boat Creta-Atena (cabina) 

1 noapte cazare cu mic dejun pe Riviera 

Olimpului 

Excursie Atena 

Excursie Salonic 

Excusie Corint 

Asistenta turistica pentru intreaga perioada 

 

 
 

1.  1/2 zi excursie optionala  BONUS pentru  

posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD (Lasithi + Pestera Lui Zeus + 

Aquarium Creta)   
2. Reducere 10% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru posesorii de SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 
3. Reducere 5% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru cei care nu sunt posesori de 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD 

4. Posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD nu achita suplimentul de 50 euro de 

non-senior . 

 

 
 

Taxele de aeroport 95 euro/ persoana 

Asigurarea medicala de calatorie si 

asigurarea storno - 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. 

Greutatea maxima admisa gratuit la bagajul 

de cala este de 30 kg. 

Bagajul de mana nu poate depasi 7 kg. 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. 

 

 
 

La frontiera  este obligatorie detinerea unei 

carti de identitate sau a unui pasaport valabil 

minim 6 luni. Nu sunt obligatorii asigurarea 

medicala de calatorie si  asigurarea storno, 

insa, agentia va recomanda sa le aveti. Pentru 

a putea iesi din tara, copiii sub 18 ani trebuie 

sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa 

calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, sa 

aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al 

parintelui care nu-i insoteste) legalizat la 

notariat; adultul care ii insoteste, in cazul in 

care nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba 

cazier judiciar pe care sa il prezinte la 

frontiera 

Servicii incluse 

Bine de stiut 

Tariful nu include 

Formalitati 

BONUS !!! 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Golful_Corint
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Ionic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Golful_Saronic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Golful_Saronic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Egee
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Istmul_Corint&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Peloponez
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia


 

  

Hotel Panorama Village  
Insula Creta 

 

  
 

Localizare: 500 m de plaja cu nisip (Plaja Lygaria), 50 m de 

statia de autobuz, magazine, baruri si taverne la cateva 

minute de mers pe jos. 

Facilitati hotel: biliard, tenis de masa, darts, piscina, 

sezlonguri si umbrele, pool bar,  receptie, salon TV, lounge, 

snack bar, restaurant. 

Facilitati camere: televizor cu satelit, telefon, frigider, 

balcon sau terasa, grup sanitar propriu cu dus, aer 

conditionat (inclus), seif (contra cost, 15 euro/ saptamana). 

 

 

Hotel RG Status 
Paralia Katerini 

 

   
 

Localizare: hotelul este situat la 300 m de plaja din Paralia 

Katerini, in apropiere sunt magazine, cafenele şi restaurante. 

Facilitati hotel:  receptie 24 de ore, lift, salon pentru mic 

dejun, bar,  internet, serviciu de trezire. Micul dejun este tip 

bufet. 

Facilitati camere:  camerele sunt modern mobilate si 

confortabile, dotate cu TV, minifrigider, A/C, grup sanitar 

propriu, uscator de par,  balcon,  

 

 

 
 

Supliment SGL 150 euro 

Al 3 –lea adult in camera, nu are reducere, plateste tarif intreg. 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT 

Copil 2-11.99 ani reducere 100 euro 

 

 
 

Limba oficiala: limba greaca  
Moneda nationala este euro 

Ora locala: GMT + 2   

Clima Greciei este tipic mediteraneeana, cu temperaturi medii anuale ale aerului in jur de 25 grade Celsius. 

Bucatarie nationala: Retetele de mancare greceasca sunt tipice bucatariei mediteraneene. Grecii incep masa cu aperitive, cel mai popular 

fiind Tzatiki (iaurt, usturoi si castravete), Taramosalata, zucchini sau ardei copt, Tyropitakia (mici placinte de branza), variate crochete de 

branza (Tyrokroketes) si Horta.In felurile principale se regasesc musacaua, rosii umplute, vinete sau paprika, giouvarlakia, dolmades, 

soutzoukakia si alte mancaruri cu pui (kotopoulo), vita (moshari) si miel (arni). 

Etichete si obiceiuri locale: Daca mergi in vizita la un grec, oferirea unui mic cadou constituie un gest frumos. In cazul in care esti invitat 

in casa unui grec, ora stabilita pentru intalnire nu reprezinta deloc ora la care trebuie sa ajungi. Poti intarzia jumatate de ceas si totul va fi 

bine. Semnul “ok” in forma cercului, facut cu degentul mare si aratatorul, este considerat a fi vulgar. Un alt gest nepoliticos pentru greci 

este sa scuturi capul afirmativ. Este mai bine sa spui “da”. Grecii prefera oamenii care stiu sa creeze o atmosfera relaxata, fara a fi insa una 

neserioasa. 

Bacsisul: In Grecia se obisnuieste sa se lase bacsis 10-20% la restaurant, din suma de plata.  

Shopping: Grecia este paradisul shopping-ului, intesată cu magazine şi centre comerciale. Grecia este celebră pentru colecţia sa de vinuri 

bune si de olarie, aceste produse fiind usor gasite pe piata. Produsele de pe pietele grecesti se gasesc la tarife rezonabile, fiind de calitate in 

raport cu alte locuri din Europa. 

Telefoane de urgenta: Pompieri — 199, Politia — 100, Asistenta medicala urgenta — 150. 
 

 
 

 

*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. 

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

*Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul de zbor. 

*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 

 

 

Util si practic 

Observatii 

Reduceri si suplimente  



 
 

 

 

 

  
 

 

     

    Palatul Knossos – Insula Santorini – Spinalonga – locul nasterii lui Zeus – Agios Nikolaos 

 

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 doua dintre cele mai 

incarcate de istorie tari, Grecia, 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 ele functioneaza este disponibil 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.   
 

 

 

295 euro/ pers  in DBL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti 
 

Cluj-Napoca* 
 

*supliment plecare din Cluj , 20 euro/pers 

 

 

 
        

23.09 
 

 

 
 
 

7 nopti 
 

 

 

 

Minim 50% 

 

 
 

 

 Creta este cea mai mare insula din Grecia si a 

cincea ca marime din Mediterana (dupa Sicilia, 

Sardinia, Cipru si Corsica). Masoara 250 km de 

la un capat la celalalt, iar in punctul cel mai 

ingust doar 12 km. In Creta vei gasi munti inalti, 

cel mai lung defileu din Europa, sute de plaje si 

unul  dintre cele mai importante situri antice din 

intreaga Grecie: Knossos. Creta este insula lui 

Zorba Grecul si a creatorului sau, romancierul 

Nikos Kazantzakis. Este asezata chiar mai la 

sud decat unele locuri din Africa de Nord.  

Heraklion, al cincilea oras ca marime din 

Grecia, are multe de oferit. Oamenii au locuit in 

Heraklion inca din epoca neolitica, apoi orasul a 

inflorit in chip de port al centrului minoic 

Knossos. Venetienii l-au cucerit si au facut din 

el capitala lor pentru intreaga Egee, si au 

construit un fort pentru protectia portului.  

Heraklion se mai lauda si cu Muzeul de 

Arheologie in care se afla unele dintre cele mai 

renumite obiecte antice din lume. Vestigiile 

vastului Palat Regal minoic de la Knossos, 

aflate la 5 km de Heraklion, constituie 

principala atractie turistica a Cretei. Acest palat 

a fost construit la o scara enorma, avand 

aproximativ 1.300 de camere si se estimeaza ca, 

in zilele sale de maxima glorie de la apogeul 

civilizatiei minoice, aici locuiau aproximativ 

12.000 de oameni.  

Portul Agios Nikolaos – un important centru 

administrativ, cultural si de comunicatii – este 

una dintre cele mai dezvoltate zone turistice din 

Creta si chiar din intreaga Grecie. Orasul, asezat 

in Golful Mirabello, se poate lauda nu doar cu 

unul, ci cu doua porturi: un incantator port 

pescaresc si, situat chiar in oras, un port interior 

care in realitate este un lac. Marginit de cafenele 

in aer liber, se spune ca acesta ar fi lacul in care 

facea baie zeita Atena. 

 
Insula Santorini este cunoscuta ca 

fiind una dintre cele mai speciale 

destinatii din Europa. “Mai mult vin 

decat apa, mai multe biserici decat 

case, mai multi magari decat barbati." 

Astfel isi prezinta grecii, cu un dram 

de ironie, perla arhipelegului 

Cicladelor din Marea Egee. Modul 

brutal in care natura “s-a jucat” cu 

aceasta insula a nascut, paradoxal, un 

peisaj unic in lume care iti taie 

rasuflarea. Un peisaj cu arhitectura 

venetiana si cicladica, stradute 

intortocheate, biserici, taverne - toate 

albe sau in culori pastelate, deschise, 

niciuna mai inalta de 2 etaje si dispuse 

melodic pe varful muntelui, precum 

lojele intr-o sala de opera. 

 

Nu pierde in Creta: 

- Vechile orase Chania si Rethymnon, 

care si-au pastrat farmecul traditional.  

- Knossos Palace, cel mai celebru 

dintre palatele minoice, construit in 

cca 1900 i.Hr. 

- Grota Diktiana. Conform legendei, 

Rhea l-a nascut pe Zeus in aceasta 

grota. 

- Exploreaza Cheile Samariei, cel mai 

lung defileu din Europa si care ofera 

cel mai spectaculos peisaj din Creta. 

- Testeaza-ti abilitatile intr-unul dintre 

variatele sporturi pe apa ale insulei: 

scuba-diving, water-skiing, banana 

rides etc. 

- Comanda peste sau fructe de mare 

proaspete, simplu preparate la o 

taverna de pe malul marii. 

- Delecteaza-te cu loukoumades, 

desert intalnit numai in Creta.  

- Gusta tsikoudhia, bautura alcoolica 

tare traditional cretana. 

- Incearca viata de noapte din 

Hersonissos, Malia, Agios Nikolaos, 

Elounda. 

Avans la inscriere 

Durata 

Pret 

 

Plecari din   

Data de plecare   



 
 
 
 

 

 

Hotel Panorama Village 3* 

 

Excursie gratuita:  

 

1.  Platoul Lasithi si locul nasterii lui 

Zeus 

Vizitam unul dintre cele mai importante 

locuri din Creta, pestera Dikteon. Se 

spune ca acesta este locul in care zeita 

Rhea l-a nascut pe Zeus. Pentru a ajunge 

la pestera este nevoie sa urcam mai 

multe trepte, pe o poteca care serpuieste 

o padure de stejari. Cei care considera 

drumul greoi pot inchiria un magar. 

Vizitam si platoul Lasithi, locul unde 

este situata pestera, este acoperit cu 

peste 10.000 de mori de vant cu panze 

albe, oferind o panorama spectaculoasa.   

Aceasta excursie este BONUS pentru 

posesorii de SENIOR VOYAGE 

CLUB CARD 
 

 

 
 
 

 

 

Nu ratati excursiile optionale: 

 

1. Palatul Knossos 

Excursie in care vei descoperi 

impresionanta civilizatie Minoica. Vei 

face o incursiune in istorie vizitand 

ruinele Palatului Regelui Minos din 

Knossos. Dupa amiaza se petrece in 

Heraklion, capitala Cretei, unde ai 

ocazia de a face shopping si de a vizita 

orasul. Imagineaza-ti sa fii in Paris si sa 

nu vizitezi Turnul Eiffel. Similar este sa 

fii in Creta si sa nu vizitezi Knossos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Insula Santorini 

Santorini, frumoasa insula din sudul 

arhipelagului, cunoscuta datorita 

fenicienilor, a vulcanului care a erupt in 

secolul al XV lea i.Hr., cunoscuta ca 

fiind ultimul loc in care a trait Homer, 

este o excursie pe care nu trebuie sa o 

pierzi. In pret sunt incluse doua mese pe 

vasul de croaziera. In Santorini se face 

turul insulei, oprind in orasele Oia si 

Fira, capitala insulei. 

 

 
 

3. Spinalonga 

Dupa o placuta calatorie cu autocarul 

pana in satul de pescari Elounda, 

imbarcare intr-o mini croaziera spre 

insula Spinalonga. Dovada ocupatiei 

venetiene o constituie fortareata care 

imprejmuieste satul astazi abandonat. 

Drumul continua catre insula Kolokytha, 

unde te vei desfata in apele de cristal ale 

golfului Mirabello si poti participa la un 

barbeque. Pe drumul de intoarcere vom 

face o scurta pauza de cafea in faimosul 

oras Agios Nikolaos. 

 

4. Seara cretana 

Petrece o seara in stil cretan, in satul 

traditional Karouzanos, unde vei degusta 

specialitati din bucataria greceasa, iar 

vinul va fi la discretie. Si pentru ca seara 

sa fie completa, vei asista la un spectacol 

de muzica si dansuri grecesti, pe care vei 

avea ocazia sa le exersezi. 

 

 

 

Bilet de avion  
Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

7 nopti cazare la hotel 3*  cu all inclusive 

Asistenta turistica pentru intreaga 

perioada 

 

 

 

1.  1/2 zi excursie optionala  BONUS 

(Lasithi + Pestera Lui Zeus + Aquarium 

Creta)  pentru  posesorii de  SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 
2. Reducere 10% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru posesorii de SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 
3. Reducere 5% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru cei care nu sunt posesori 

de SENIOR VOYAGE CLUB CARD 
 

 

 

Taxele de aeroport 95 euro/ persoana 

Asigurarea medicala de calatorie si 

asigurarea storno - 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. 

Greutatea maxima admisa gratuit la bagajul 

de cala este de 20 kg. 

Bagajul de mana nu poate depasi 7 kg. 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. 

 

 

 

La frontiera  este obligatorie detinerea unei 

carti de identitate sau a unui pasaport 

valabil minim 6 luni. Nu sunt obligatorii 

asigurarea medicala de calatorie si  

asigurarea storno, insa, agentia va 

recomanda sa le aveti. Pentru a putea iesi 

din tara, copiii sub 18 ani trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii: sa 

calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, 

sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti 

(sau al parintelui care nu-i insoteste) 

legalizat la notariat; adultul care ii 

insoteste, in cazul in care nu este unul 

dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar 

pe care sa il prezinte la frontiera 

Servicii incluse 

Bine de stiut 

Tariful nu include 

Formalitati 

BONUS !!! 



All inclusive 
 

  
 

Inconjurat de verdeata si flori, intr-o locatie linistita, hotel Panorama ofera o perspectiva incredibila asupra apelor azurii ale 

golfului Aghia Pelagia. Hotelul a fost complet renovat in 2008, inainte de inceperea sezonului de vara. Combinand peisajul 

montan cu vedere la mare care taie respiratia, este ideal pentru familile si cuplurile romantice care indragesc o atmosfera 

linistita si relaxanta. 

Localizare: 500 m de plaja cu nisip (Plaja Lygaria), 50m de statia de autobuz, magazine, baruri si taverne la cateva minute de 

mers pe jos. 

Facilitati camere: televizor cu satelit, telefon, frigider, balcon sau terasa, grup sanitar propriu cu dus, aer conditionat 

(inclus), seif (contra cost, 15 euro/ saptamana). 

Facilitati hotel: biliard, tenis de masa, darts, piscina, sezlonguri si umbrele, pool bar, piscina pentru copii, loc de joaca in aer 

liber, receptie, salon TV, lounge, snack bar, restaurant. 
 

 

 
Supliment SGL 150 euro 

Al 3 –lea adult in camera, nu are reducere, plateste tarif intreg. 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT 

Copil 2-11.99 ani reducere 100 euro 

 

 
 

Limba oficiala: limba greaca  

Moneda nationala este euro 

Ora locala: GMT + 2   

Clima Greciei este tipic mediteraneeana, cu temperaturi medii anuale ale aerului in jur de 25 grade Celsius. 

Temperatura medie in Creta: Septembrie- 24°C 

Bucatarie nationala: Retetele de mancare greceasca sunt tipice bucatariei mediteraneene. Grecii incep masa cu aperitive, cel 

mai popular fiind Tzatziki (iaurt, usturoi si castravete), Taramosalata, zucchini sau ardei copt, Tyropitakia (mici placinte de 

branza), variate crochete de branza (Tyrokroketes) si Horta.In felurile principale se regasesc musacaua, rosii umplute, vinete 

sau paprika, giouvarlakia, dolmades, soutzoukakia si alte mancaruri cu pui (kotopoulo), vita (moshari) si miel (arni). 

Etichete si obiceiuri locale: Daca mergi in vizita la un grec, oferirea unui mic cadou constituie un gest frumos. In cazul in 

care esti invitat in casa unui grec, ora stabilita pentru intalnire nu reprezinta deloc ora la care trebuie sa ajungi. Poti intarzia 

jumatate de ceas si totul va fi bine. Semnul “ok” in forma cercului, facut cu degentul mare si aratatorul, este considerat a fi 

vulgar. Un alt gest nepoliticos pentru greci este sa scuturi capul afirmativ. Este mai bine sa spui “da”. Grecii prefera oamenii 

care stiu sa creeze o atmosfera relaxata, fara a fi insa una neserioasa. 

Bacsisul: In Grecia se obisnuieste sa se lase bacsis 10-20% la restaurant, din suma de plata.  

Shopping: Grecia este paradisul shopping-ului, intesată cu magazine şi centre comerciale. Grecia este celebră pentru colecţia 

sa de vinuri bune si de olarie, aceste produse fiind usor gasite pe piata. Produsele de pe pietele grecesti se gasesc la tarife 

rezonabile, fiind de calitate in raport cu alte locuri din Europa. 

Telefoane de urgenta: Pompieri — 199, Politia — 100, Asistenta medicala urgenta — 150. 

 

 
 

*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. 

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

destinatie. 

*Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul de zbor. 

*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. 

 

 

 

 

 

 

Reduceri si suplimente  

Util si practic 

Observatii 



 

 
 

 

 

 

  
 

 

     

    Cetatea Rodos – Insula Symi – Marmaris – Lindos  

 

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 doua dintre cele mai 

incarcate de istorie tari, Grecia, 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 ele functioneaza este disponibil 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.   

 
 

345 euro/ pers  in DBL 
 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti 
 

Cluj-Napoca* 
 

*supliment plecare din Cluj , 20 euro/pers 

 

 

 
        

24 septembrie 

 

 

 

 
 
 

7 nopti 
 

 

 
 

Minim 50% 

 

 
 

 

Dodecanezele (Dodekanissa) inseamna „12 

insule”, desi, in realitate sunt 14 insule mari, trei 

mai mici care sunt locuite si zeci de alte insule 

pustii.  

Rodos este cea mai mare dintre Dodecaneze si 

in acelasi timp capitala acestora. Orasul Rodos 

este un amestec de foarte vechi si foarte nou. 

Legendele spun ca aceasta insula a fost candva 

o fasie de pamant aruncata pe mare si oferita 

zeului Apolo, zeul Soare, acesta denumind-o 

dupa fiica sa Rhodes.  

Insula Rodos a fost cunoscuta inca din 

antichitate ca loc al Colosului din Rodos, una 

dintre Cele Sapte Minuni ale Lumii. 

De la constructia pana la disparitia sa nu au 

trecut decat 56 de ani, insa Colosul din Rhodos 

si-a castigat un binemeritat loc in faimoasa lista 

a celor 7 minuni ale lumii.  

Constructia Colosului a durat 12 ani si a fost 

terminat in anul 282 i.Hr. Ani de zile, statuia a 

stat la intrarea in port, pana ce in 226 i.Hr., cand 

un puternic cutremur a lovit insula Rodos. Cea 

mai frecventa reprezentare a Colosului in 

picturile antice si medievale este aceea a unui 

barbat cu coroana pe cap si cu o faclie in mana. 

Picioarele sale deschid, in majoritatea picturilor 

antice, intrarea in port, insa, conform 

specialistilor, acest lucru ar fi fost imposibil de 

realizat. 

Orasul vechi medieval, comparat uneori cu 

Ierusalimul, este una dintre bijuteriile Marii 

Egee, in 1988 fiind declarat sit de Patrimoniu 

Cultural Mondial. Orasul vechi dateaza de la 

sosirea cavalerilor Ioaniti in 1306, desi pe acest 

loc a existat un oras mai vechi, intemeiat in 408 

i. Hr..  

 
Strada Cavalerilor din interiorul cetatii 

este construita in sec al XIV-lea si este 

marginita pe ambele parti de Hanurile 

Cavalerilor Ioaniti , folosite pe timpuri 

drept locuri de luat masa si resedinte 

temporare pentru demnitarii aflati in 

vizita. Detaliile arhitectonice ale 

fiecarei fatade reflecta tara 

corespunzatoare fiecarui han. Astazi, 

hanurile adapostesc birouri si 

ambasade. 

Palatul Marilor Maestri este locul de 

unde cei 19 mari maestri ai Ordinului 

Cavalerilor Ioaniti conduceau intregul 

Ordin. Palatul din secolul al XIV-lea a 

fost distrus intr-o explozie accidentala 

in 1856. Ceea ce se vede in prezent 

este reconstructia fidela a acestuia, 

realizata de stapanitorii italieni ai 

Rodosului in anii ’30, cu scopul de a 

deveni casa de vacanta a dictatorului 

Benito Mussolini. 

Lindos – la sud de orasul Rodos, pe 

partea estica a insulei, statiunile incep 

prin a se contopi cu celelalte. Este un 

loc indragit, cu o plaja excelenta, si in 

care strazile cu case albe reusesc sa-si 

pastreze frumusetea. Deasupra 

orasului si a plajei, pe o stanca uriasa, 

se ridica impresionantul acropolis. 

Lindos a fost locuit inca din jurul 

anului 3.000 i.Hr., iar ruinele 

acropolisului, care se ridica la 116 m 

inaltime, dateaza din secolul al IV-lea 

i.Hr., impreuna cu cele ale Templului 

Atenei din Lindos. Acesta era unul 

dintre cele mai sacre temple din 

Grecia antica, pana si Alexandru cel 

Mare facand pelerinajul pana aici. Nu 

au mai ramas decat cateva dintre 

coloanele sale, dar chiar si asa, 

continua sa ofere o proveliste 

fabuloasa. 

Satul Lindos este aproape ireal de 

frumos, iar farmecul ii este pastrat si 

de interdictia traficului pe strazile 

acestuia –deoarece masinilor le este 

imposibil sa se deplaseze pe cele mai 

multe dintre aceste alei inguste. 

Avans la inscriere 

Durata 

Preț de la 

 

Plecari din   

Date de plecare   



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Excursii gratuite:  

1. Tur panoramic oras Rodos 

Legendele acestei insule au facut micul 

oras faimos in toata lumea. Situat in 

partea nordica a insulei, inglobeaza 

practic elemente ale tuturor culturilor care 

au influentat insula. Ca si oras, partile sale 

principale sunt Mandraki – portul, orasul 

medieval si orasul nou. Cetatea medievala 

a fost construita de Cavalerii ordinului Sf. 

Ioan si este locuita si azi. Este formata din 

doua parti, Hora si Castello. Castello este 

partea cetatii in care se gaseste Palatul 

Marelui Maestru – conducatorul ordinului 

– si renumita strada a cavalerilor unde isi 

aveau “sediul” reprezentantii fiecarei 

provincii parte a ordinului. Hora este 

restul orasului in care se mai locuieste si 

azi, celebra pentru micile piatete 

venetiene. Orasul nou a fost organizat 

initial sub ocupatia italiana si este foarte 

cochet – multe parcuri si gradini, terase si 

magazinase, animate in special seara.  

Aceasta excursie este BONUS pentru 

posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD 

 

Nu ratati excursiile optionale: 

 

1. Turul insulei Rhodos 
Vei strabate insula de la est la vest, 

trecand prin cateva sate traditionale si pe 

langa plaje minunate.  

Vei vedea Valea Fluturilor si Kamiros, 

castelul Monolithos, satul Embona 

renumit pentru productia de vinuri 

(inclusiv o vizita la fabrica de vinuri 

Emery), dar si livezi de maslini si 

podgorii. Ȋn timpul care iti ramane la 

dispozitie, te vei putea bucura de plaja in 

sudul insulei. 

 

 

2. Croaziera in insula Symi 

O relaxanta croaziera catre Insula Symi cu 

siguranta te va face sa traiesti sentimente 

hollywoodiene. Manastirea Panormitis cu 

biserica Arhanghelului Mihail, bogata in 

fresce bizantine va constitui primul popas. 

De aici, tot cu vaporul, se ajunge in 

oraselul Yalos. Decupata parca dintr-o 

pictura, mica asezare este renumita pentru 

taverne, dar si pentru magazine. 

 

3. Marmaris – O excursie in statiunea 

turistica de pe malul turcesc, Marmaris te 

va incanta prin posibilitatea de a vedea cel 

mai mare bazar din zona nord-estica a 

Mediteranei. Bazarul este o adevarata 

ispita pentru iubitorii de covoare 

orientale, aur si produse din piele. Dupa o 

prezentare de aur si covoare ai timp la 

dispozitie sa faci cumparaturile planuite 

sau plimbari pe frumoasa faleza a orasului 

Marmaris.  

Pasaportul este obligatoriu! 

 

4. Excursie in Lindos 

Turul incepe de la hotel spre estul insulei, 

la aprox. 50 km de orasul Rodos, unde se 

afla localitatea Lindos cu antica acropola. 

Este cel mai vechi si mai frumos sit 

arheologic de pe insula. Pe drum ai 

posibilitatea sa admiri satele tipice: 

Afandou, Archangelos, Malona, Masari. 

Se face o scurta oprire in Archangelos 

pentru vizitarea fabricii de ceramica. 

 

5. Filerimos 
La 270 m deasupra nivelului marii se 

ajunge la Muntele Filerimos, la acropola 

anticului Ialyssos. Chiar pe varf se 

situeaza Manastirea cu hramul Sfanta 

Fecioara, cu o faimoasa icoana despre 

care se spune ca a fost pictata de Sfantul 

Luca.  Se pleaca din Filerimos dupa o 

pauza pentru a servi o cafea greceasca sau 

lichiorul traditional “sapte ierburi”. 

 

6. Seara greceasca 

Te invitam sa participi la un program 

artistic traditional grecesc, unde vei putea 

savura mancarurile si bauturile specifice 

acestei tari si, mai mult decat atat, vei 

putea invata cativa pati din dansurile 

traditionale: sirtaki si zorba. 

 

 

 

 

Bilet avion cursa charter  

Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

7 nopti cazare la hotel 4* cu all inclusive 

Asistenta turistica pentru intreaga perioada 

 

 

 

 

1. 1/2 zi excursie optionala BONUS  pentru  

posesorii de  SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD ( Rodos). 
 

2. Reducere 10% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru posesorii de SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 
3. Reducere 5% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru cei care nu sunt posesori de 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD 

 

 

 
 

Taxele de aeroport  95 euro/ persoana; 

Asigurarea medicala de calatorie si 

asigurarea storno - 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 2 ore 

inainte de plecare. 

Greutatea maxima admisa gratuit la bagajul 

de cala este de 20 kg. 

Bagajul de mana nu poate depasi 7 kg. 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. 

 

 
 

La frontiera  este obligatorie detinerea unei 

carti de identitate sau a unui pasaport valabil 

minim 6 luni. Nu sunt obligatorii asigurarea 

medicala de calatorie si  asigurarea storno, 

insa, agentia va recomanda sa le aveti. 

Pentru a putea iesi din tara, copiii sub 18 ani 

trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii: sa calatoreasca cu cel putin un adult 

insotitor, sa aiba asupra lor acordul ambilor 

parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) 

legalizat la notariat; adultul care ii insoteste, 

in cazul in care nu este unul dintre parinti, 

trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa il 

prezinte la frontiera 

Servicii incluse 

Bine de stiut 

Tariful nu include 

Formalitati 

BONUS !!! 



 

 

 

Hotel Sirene Beach 4* 
All inclusive 

 

    

 
Hotelul Sirene Beach beneficiaza de o locatie linistita, oferind toate serviciile si facilitatile necesare pentru petrecerea unei 

vacante memorabile in insula Rhodos. 

Localizare: Hotelul este situat in statiunea Ixia, pe prima linie de la plaja (50 m distanta care se parcurg traversand strada), la 

2 km de orasul Rodos si la 15 km de aeroport. 

Facilitățile hotelului: Hotelul pune la dispozitia turistilor receptie, restaurant, bar, rent a car, curatatorie si spalatorie, acces 

internet (contra cost) si piscina exterioara. 

Facilitățile camerelor: Camerele sunt dotate cu telefon, TV satelit, aer conditionat, seif (contra cost), frigider, baie cu cada 

sau dus, uscator de par, balcon sau terasa. 

Sport și agreement: Pentru petrecerea timpului liber hotelul va pune la dispozitie tenis de masa, billiard, loc de joaca pentru 

copii și sporturi acvatice pe plaja. 
 

 

 
 

Supliment SGL 150 euro 

Al 3 –lea adult in camera, nu are reducere, plateste tarif intreg. 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT 

Copil 2-11.99 ani reducere 100 euro 

 

 
 

Limba oficiala: limba greaca  

Moneda nationala este euro 

Ora locala: GMT + 2   

Clima Greciei este tipic mediteraneeana, cu temperaturi medii anuale ale aerului in jur de 25 grade Celsius. 

Bucatarie nationala: Retetele de mancare greceasca sunt tipice bucatariei mediteraneene. Grecii incep masa cu aperitive, cel mai 

popular fiind Tzatiki (iaurt, usturoi si castravete), Taramosalata, zucchini sau ardei copt, Tyropitakia (mici placinte de branza), variate 

crochete de branza (Tyrokroketes) si Horta.In felurile principale se regasesc musacaua, rosii umplute, vinete sau paprika, giouvarlakia, 

dolmades, soutzoukakia si alte mancaruri cu pui (kotopoulo), vita (moshari) si miel (arni). 

Etichete si obiceiuri locale: Daca mergi in vizita la un grec, oferirea unui mic cadou constituie un gest frumos. In cazul in care esti 

invitat in casa unui grec, ora stabilita pentru intalnire nu reprezinta deloc ora la care trebuie sa ajungi. Poti intarzia jumatate de ceas si 

totul va fi bine. Semnul “ok” in forma cercului, facut cu degentul mare si aratatorul, este considerat a fi vulgar. Un alt gest nepoliticos 

pentru greci este sa scuturi capul afirmativ. Este mai bine sa spui “da”. Grecii prefera oamenii care stiu sa creeze o atmosfera relaxata, 

fara a fi insa una neserioasa. 

Bacsisul: In Grecia se obisnuieste sa se lase bacsis 10-20% la restaurant, din suma de plata.  

Shopping: Grecia este paradisul shopping-ului, intesată cu magazine şi centre comerciale. Grecia este celebră pentru colecţia sa de vinuri 

bune si de olarie, aceste produse fiind usor gasite pe piata. Produsele de pe pietele grecesti se gasesc la tarife rezonabile, fiind de calitate 

in raport cu alte locuri din Europa. 

Telefoane de urgenta: Pompieri — 199, Politia — 100, Asistenta medicala urgenta — 150. 
 
 

 
 

 

*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. 

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

* Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul de zbor. 

* 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 

 

 

Util si practic 

Observatii 

Reduceri si suplimente  



 
 

 

 

 

  
  

 

 

          Zante – Kefallonia – Olimpia – Nafplio – Micene – Canalul Corint – Salonic  

 

 
 

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 doua dintre cele mai 

incarcate de istorie tari, Grecia, 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 

ele functioneaza este disponibil 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 215 euro/ pers  in 

DBL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti 

 

 

 
        

30 septembrie 
 

 

 
 
 

10 zile 

 
 

 

 
 

Minim 50% 

 

 
 

ZIUA  1  -  Catre Zakynthos… 

Intalnire la aeroportul cu reprezentantul 

agentiei pentru formalitatile de check-in si 

imbarcare. Ajunsi in aeroport in Insula 

Zakynthos turisti se pregatesc pentru transfer 

catre hotel, unde se vor caza. 

 

ZIUA 2 – 7 - Il fiore del levante 

Insula Zakynthos este vestita pentru 

frumusetea plajelor sale largi si nisipoase (din 

Vassilikos, Laganas, Kalamaki, Tsilivi si 

Alykes) si pentru broastele testoase Caretta - 

Caretta, specie protejata de lege. Vegetatia 

insulei este bogata si verde cu plantatii de 

maslini, citrice si paduri de pini. Plajele sunt 

rasfirate pe coasta de nord, sud si est, dar cele 

mai frumoase si mai intinse se afla in sud, 

unde s-a dezvoltat un puternic centru turistic. 

 

Ziua 8 – Peloponez 

Ne imbarcam pe feribotul care pleaca din 

portul Zakynthos catre portul Killini. In 

mijlocul vaii Iliei, unul dintre cele mai vechi 

orase-stat din Peloponez, se afla Olimpia, 

unde in epoca preistorica la fiecare 4 ani erau 

organizate jocuri in onoarea lui Zeus 

Olympianul. Chiar si in zilele noastre flacara 

olimpica este aprinsa la fiecare patru ani in 

sanctuarul antic al Olimpiei si de aici 

transportata in statul unde se vor desfasura 

jocurile. Continuam cu Nafplio, cel mai 

incantator oras din Peloponez, al carui farmec 

se datoreaza arhitecturii medievale din orasul 

vechi, datand din timpul ocupatiei venetiene. 

Continuam cu Micene, cel mai important sit 

istoric din Peloponez. Minunatul palat din 

Micene era cunoscut drept Casa lui Atreu, 

dupa conducatorul cu acelasi nume, fiul lui 

Pelops.  

  

Cea mai impresionantă construcție este 

mormantul lui Atreu: este construit in 

forma de stup și fara vreun strop de 

mortar. Acestui loc i se mai spune si 

Mormantul lui Agamemnon. De fapt 

aici, au fost descoperite 6 morminte care 

contineau in total 19 trupuri. Vizitam 

Atena, capitala Greciei, este orasul 

lumii cu una dintre cele mai lungi 

istorii.  Este unul dintre cele mai vechi 

orase ale Terrei, originile Atenei datand 

din anul 3000 i. Hr.   

Dupa o scurta oprire la canalul Corint, 

sosire pentru cazare la Atena. 

 

Ziua 9 – Catre Macedonia 

Dupa micul dejun, vizitam Atena, 

capitala Greciei, unul dintre cele mai 

vechi orase ale Terrei, datand din anul 

3000 i. Hr. Incepem cu urcarea pe 

Akropole, apoi tur panoramic cu 

autocarul: Stadionul Olimpic, 

Parlamentul, Piata Sintagma, Academia, 

Universitatea, Biblioteca nationala, 

Piata Omonia. Plecam spre Macedonia. 

Vom trece pe langa cel mai inalt munte 

din Grecia (2.917 m), leaganul 

mitologiei antice, Muntele Olimp.  

Cazare in zona Riviera Olimpului  

 

Ziua 10 - Salonic 

Dupa micul dejun ne indreptam spre 

Salonic si vizitam Biserica Sf. Dumitru, 

apoi admiram zidurile cetatii Salonic, 

Arcul lui Galeriu, Rotonda, Bulevardul 

Egnatia, Bulevardul Expozitiei, Portul si 

Faleza intr-un tur panoramic din 

autocar. Finalizam cu o oprire la Turnul 

Alb – simbolul  orasului. 

Sosim in Romania in cursul diminetii in 

functie de conditiile de trafic si de 

formalitatile vamale. 
 

Avans la inscriere 

Durata 

Pret 

 

Plecari din   

Data de plecare   



 

 

 

 

Excursii gratuite:    

 

1. Zante by night 
O seara relaxanta in capitala insulei unde 

vom admira cele mai importante 

monumente si locuri istorice si culturale, 

precum Biserica Sf. Dionisios, Piata 

Solomos sau Piata Sf. Markos. Veti avea 

timp si pentru cumparaturi, cafea sau chiar 

cina. 

Aceasta excursie este BONUS 

pentru posesorii de SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 

 

 

Nu ratati excursiile optionale: 
 

Excursie cu vaporul  

Ne imbarcam la ora 09:30 din portul 

Zakynthos pe un vas de croaziera care va 

avea opriri la: Pesterile Albastre pentru 

fotografii (se disting prin arcele create de 

eroziune prin care se poate patrunde in 

pesteri si prin culoarea apei – azur – care 

se reflecta in ele, la plaja Navagio pentru 

inot (cea mai celebra plaja de pe insula, 

datorita naufragiului unui vas in anii ‘80 ), 

la Keri pentru fotografii ale rocilor Mikri 

Megali si Mikri Myzithra care tasnesc din 

mare ca niste piramide si pentru inot si la 

Vassilikos pentru inot. 

 

Turul insulei  

Plecare la ora 09.00 intr-un tur al insulei 

in care vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, 

din orasul Zakynthos, una din cele trei 

cladiri care au scapat intacte dupa 

cutremurul din 1953  unde se gaseste 

sicriul  Sfantului Dionysios – patronul 

insulei, precum si Muzeul Eclesiastic al  

Manastirii; Bohali care se afla la 3 km de 

oras, unde veti putea admira un castel 

venetian construit pe ruinele vechii 

acropole. Excavatiile din aceasta zona au 

adus la suprafata biserici din toate 

perioadele, din antichitate pana in timpul 

dominatiei britanice; Anaphonitria, 

manastirea unde Sf. Dionysios, patronul 

insulei, a fost calugar. Oprire pentru 

cumparaturi in statiunea Volimes care este 

celebra pentru covoarele si matasea 

fabricate manual; plaja Navagio se poate 

admira de pe stanca, aceasta fiind 

accesibila doar pe mare. La Agios 

Nikolaos vizita optionala la Pesterile 

Albastre. Vizita la o crama locala unde 

puteti degusta si cumpara vinuri 

 

 

Excursie la Marathonisi 

Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din 

portul Agios Sostis catre Lithakia. Vizita 

pe Insula Marathonisi pe a carei plaja 

broastele testoase Caretta-Caretta (specie 

pe cale de disparitie si protejata prin 

lege) se adapostesc si isi depun ouale. 

 

 

Kefallonia 

Traversare cu feribotul din portul St. 

Nikolas catre portul Pessada din 

Kefallonia, de unde vom porni in turul 

insulei cu autocarul. In Kefallonia, cea 

mai mare insula din Marea Ionica veti 

putea vizita Manastirea si Biserica Sf.  

Gherasim (patronul insulei), cea mai 

venerata biserica de pe insula, sub ea 

aflandu-se o pestera in care a locuit si s-a 

rugat sfantul. In manastire se afla 

moastele sfantului intr-un sicriu de 

argint; Pestera Drogarati  - localizata la 

cativa km de Sami, are doua parti dintre 

care una este accesibila publicului, aici 

avand loc concerte datorita acusticii 

foarte bune; Pestera Melissani situata tot 

langa Sami are forma literei B, cu 2 

camere separate de o mica insula in 

centru. Apa este incredibil de limpede si 

curata, un amestec de apa de mare si apa 

dulce, vazandu-se perfect fundul lacului 

si in locurile cele mai adanci. De 

asemenea vom vizita Argostoli, capitala 

insulei, asezata in golful Livadi, care 

desparte insula in doua parti inegale. 

Timp liber pentru pranz si cumparaturi. 

 

 

 

 

 

Biletul de avion  Bucuresti-Zakynthos 

Transfer aeroport– hotel 

Transport autocar Killini-Bucuresti 

7 nopti de cazare in Zakynthos 

transport ferry boat Zakynthos – Killini 

1 noapte cazare cu mic dejun in Atena 

1 noapte cazare cu mic dejun pe Riviera 

Olimpului 

Excursie Olimpia, Nafplio, Micene 

Excursie Corint 

Excursie Atena 

Excursie Salonic 

Asistenta turistica pentru intreaga perioada 

 

 
 

1.  1/2 zi excursie optionala  BONUS pentru  

posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD (Zante by night)   

2. Reducere 10% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru posesorii de SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 
3. Reducere 5% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru cei care nu sunt posesori de 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD 

4. Posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD nu achita suplimentul de 50 euro de 

non-senior . 

 

 
 

Taxele de aeroport 95 euro/ persoana 

Asigurarea medicala de calatorie si 

asigurarea storno - 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. 

Greutatea maxima admisa gratuit la bagajul 

de cala este de 30 kg. 

Bagajul de mana nu poate depasi 7 kg. 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. 

 

 
 

La frontiera  este obligatorie detinerea unei 

carti de identitate sau a unui pasaport valabil 

minim 6 luni. Nu sunt obligatorii asigurarea 

medicala de calatorie si  asigurarea storno, 

insa, agentia va recomanda sa le aveti. Pentru 

a putea iesi din tara, copiii sub 18 ani trebuie 

sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa 

calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, sa 

aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al 

parintelui care nu-i insoteste) legalizat la 

notariat; adultul care ii insoteste, in cazul in 

care nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba 

cazier judiciar pe care sa il prezinte la 

frontiera 

Servicii incluse 

Bine de stiut 

Tariful nu include 

Formalitati 

BONUS !!! 



 

 

HOTEL MEDITERRANEAN BEACH 5
*****

 
– demipensiune – 

www.medbeach.gr  

 

   
Mediterranean Beach este destinaţia perfectă pentru cei care caută frumuseţea naturii, cazare de lux şi servicii de calitate. 

Resortul recent renovat este alcătuit din 8 clădiri cu 2 etaje contruite în stil tradiţional ionian. 

Localizare: Localizat în Laganas, la malul mării, într-o oază de linişte şi relaxare, este locul ideal pentru iubitorii de natură şi 

în acelaşi timp de confort. Este situat la 5 km distanţă de aeroport, 500 m distanţă faţă de centrul staţiunii şi la 7 km distanţă 

faţă de capitala insulei Zante. 

Facilităţile hotelului: recepţie, restaurant principal, bar pe plajă, lobby cu salon TV, terasă, room service, serviciu medical şi 

baby sitting la cerere, casă de schimb valutar, spălătorie, curăţătorie, sală de internet, rent-a-car, lounge, sală de conferinţă, 

saună, masaj, salon de înfrumuseţare. 

Facilităţile camerelor: Hotelul dispune de 113 camere decorate cu mult gust, dotate cu telefon, TV Satelit, A/C, mini-

frigider, baie cu duş şi balcon. 

Piscină: Hotelul dispune de o piscină pentru adulţi, o piscină pentru copii, un bar la piscină şi un snack-bar. 

Sport şi agrement: Sală de gimnastică, tenis de masă, biliard, tenis de masă, loc de joacă pentru copii în aer liber. 

Plajă: Pe plajă vei găsi un bar şi foarte important pentru clienţi este că şezlongurile şi umbrelele se plătesc aici. 

Masă: Mic-dejun şi cină în sistem bufet. 

 

Tip camera Loc in DBL Loc in TPL Supl. SGL Un copil 2-13.99 

Standard 455 € + 95 € taxe 455 € + 95 € taxe 370 € 355 € + 95 € taxe 

Superior 525 € + 95 € taxe 525 € + 95 € taxe 390 € 425 € + 95 € taxe 
 

 

HOTEL MAJESTIC 4**** 
– all inclusive – 

www.hotelmajesticspa.gr 
 

  
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. 

 

Tip camera Loc in DBL Loc in TPL Supl. SGL Primul + al 2-lea 

copil 2-13.99 

Standard 325 € + 95 € taxe 325 € + 95 € taxe 210 € 225 € + 95 € taxe 

 

 

 

http://www.medbeach.gr/
http://www.hotelmajesticspa.gr/


 

 

 

 

HOTEL CARRETA BEACH RESORT&WATER PARK 4**** 
– all inclusive – 

www.carettabeach.com 

 

 
 
Complexul hotelier a fost deschis în anul 2000, fiind amplasat pe coasta de Sud a insulei, într-o zonă retrasă şi pitorească. 

Localizare: Modernul hotel se află în staţiunea Kalamaki, la numai 4 km distanţă de capitala insulei, 2 km de aeroport şi la 5 

km de portul principal.  Plaja acoperită cu nisip fin se află la numai 5 minute de mers pe jos şi reprezintă căminul renumitelor 

broaşte ţestoase Caretta-Caretta. 

Facilităţile hotelului: recepţie, restaurant, 3 baruri, cocktail bar, supermarket, seif (contra cost – 15 €/săptămână), schimb 

valutar, Wi-Fi gratuit, sală de internet (contra cost - 3.5 €/30 min.) spălătorie, grădini frumos amenajate. 

Facilităţile camerelor: toate camerele sunt dotate cu bucătărie complet echipată (cuptor microunde, prăjitor pâine, cuptor, 

ceainic, frigider), telefon, TV-sat, A/C, baie cu cadă/duş, balcon/terasă. 

Piscină: În incinta complexului hotelier există cinci piscine diferite pentru adulţi, o piscină mare pentru copii şi o piscină 

special amenajată pentru jocuri. 

Sport și agrement: Waterpark inclus în preţ, loc de joacă pentru copii, programe de animaţie, tenis de masă, biliard. 

 

Tip camera Loc in DBL APP Loc in TPL APP Primul si al 2-lea copil 2-13.99 ani 

Apartament 345 € + 95 € taxe 345 € + 95 € taxe 245 € + 95 € taxe 
 

 

 

HOTEL DANNY 3*** 
– mic dejun – 

www.dannyshotel.com 

 

   
 

Hotelul este situat într-o regiune liniştită, ideală pentru relaxare şi este aproape de centrul oraşului Alykanas, unde 

poti face cumpărături. Ajuns aici, te vei bucura de peisaje superbe, staţiunea fiind aşezată în pitorescul Golf 

Alykes. 

Localizare: Hotelul Danny se află la 500 m de plajă, la 300 m de centru şi la aproximativ 15 km de aeroport. 

Facilitățile hotelului: Recepţie, seif, snack-bar, unde se poate servi şi prânzul pentru cine doreşte, cocktail-bar, 

magazine, salon TV, grădină, parcare. 

Facilitățile camerelor: Camerele sunt spațioase și luminoase, oferind tot confortul necesar pentru petrecerea unui 

concediu de neuitat. Acestea pot avea vedere la grădină sau la piscină şi sunt dotate cu chicinetă, frigider, A/C 

(contra cost - 6 €/ zi/cameră), seif (contra cost - 12 €/săptămână) şi baie cu duş. 

Piscina:  Hotelul are două piscine exterioare, una din ele are şi secţiune pentru copii. 

Facilități pentru copii: Copiii vor putea folosi piscina pentru adulţi. Tot pentru ei, hotelul are şi un loc de joacă. 

Plajă: La doar câteva minute de hotel vei găsi o plajă superbă, una dintre cele mai frumoase plaje din Zakynthos. 

 

Tip camera Loc in DBL Loc in TPL Supl. SGL Un copil 2-13.99 

Standard 225 € + 95 € taxe 225 € + 95 € taxe 80 €  125 € + 95 € taxe 
 

 

 

http://www.carettabeach.com/
http://www.dannyshotel.com/


 

 

 

MERLIS STUDIOS 
                                                                        -self catering- 

 

 

    
 

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. 

 

Tip camera Loc in DBL Loc in TPL Supl. SGL Un copil 2-13.99 

Standard 215 € + 95 € taxe 215 € + 95 € taxe 60 € 115 € + 95 € taxe 

 

 

 
 

 

Hotel Candia 
Atena 

 

  
 

Localizare: Hotelul Candia este localizat chiar in centrul 

orasului, la o mica distanta centrul istoric si de Muzeul 

National de Arheologie. Este un exemplu printre locatiile 

simple europene care ofera confort si servicii foarte bune.  

Facilitati hotel: Hotelul ofera facilitati ca: aerul 

conditionat, bar&lounge, restaurant, room service, TV prin 

satelit, Sali de conferinte, seif, camera pentru bagaje, 

serviciu de trezire, internet corner si WIFI.  

Facilitati camere: Hotelul ofera unitati de cazare 

confortabile, modern utilate si au facilitati ca: aer 

conditionat, TV prin satelit, internet, telefon, baie privata, 

uscator de par, birou, seif, frigider. 

 

Hotel RG Status 
Paralia Katerini 

 

   
 

Localizare: hotelul este situat la 300 m de plaja din Paralia 

Katerini, in apropiere sunt magazine, cafenele şi restaurante. 

Facilitati hotel:  receptie 24 de ore, lift, salon pentru mic 

dejun, bar,  internet, serviciu de trezire. Micul dejun este tip 

bufet. 

Facilitati camere:  camerele sunt modern mobilate si 

confortabile, dotate cu TV, minifrigider, A/C, grup sanitar 

propriu, uscator de par,  balcon,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supliment SGL difera in functie de hotelul ales; 

Al 3 –lea adult in camera, nu are reducere, plateste tarif intreg; 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Copil 2-13.99 ani reducere 100 euro. 
 

 

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

*Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul de zbor. 

*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. 
 

 

 
 

Limba oficiala: limba greaca  

Moneda nationala este euro 

Ora locala: GMT + 2   

Clima Greciei este tipic mediteraneeana, cu temperaturi medii anuale ale aerului in jur de 25 grade Celsius. 

Temperatura medie in Zakynthos: Octombrie- 21°C 

Bucatarie nationala: Retetele de mancare greceasca sunt tipice bucatariei mediteraneene. Grecii incep masa cu aperitive, cel mai popular 

fiind Tzatiki (iaurt, usturoi si castravete), Taramosalata, zucchini sau ardei copt, Tyropitakia (mici placinte de branza), variate crochete de 

branza (Tyrokroketes) si Horta.In felurile principale se regasesc musacaua, rosii umplute, vinete sau paprika, giouvarlakia, dolmades, 

soutzoukakia si alte mancaruri cu pui (kotopoulo), vita (moshari) si miel (arni). 

Etichete si obiceiuri locale: Daca mergi in vizita la un grec, oferirea unui mic cadou constituie un gest frumos. In cazul in care esti 

invitat in casa unui grec, ora stabilita pentru intalnire nu reprezinta deloc ora la care trebuie sa ajungi. Poti intarzia jumatate de ceas si 

totul va fi bine. Semnul “ok” in forma cercului, facut cu degentul mare si aratatorul, este considerat a fi vulgar. Un alt gest nepoliticos 

pentru greci este sa scuturi capul afirmativ. Este mai bine sa spui “da”. Grecii prefera oamenii care stiu sa creeze o atmosfera relaxata, 

fara a fi insa una neserioasa. 

Bacsisul: In Grecia se obisnuieste sa se lase bacsis 10-20% la restaurant, din suma de plata.  

Shopping: Grecia este paradisul shopping-ului, intesată cu magazine şi centre comerciale. Grecia este celebră pentru colecţia sa de vinuri 

bune si de olarie, aceste produse fiind usor gasite pe piata. Produsele de pe pietele grecesti se gasesc la tarife rezonabile, fiind de calitate 

in raport cu alte locuri din Europa. 

Telefoane de urgenta: Pompieri — 199, Politia — 100, Asistenta medicala urgenta — 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 

 

 

Reduceri si suplimente  

Observatii 

Util si practic 



 
 

 

 

 

  
  

 

Marmaris – Pamukkale – Hyerapolis – Istanbul 

 
 

 

 
 

 

 

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 doua dintre cele mai 

incarcate de istorie tari, Grecia si Turcia, 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 ele functioneaza este disponibil 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.   

 
 

 

365 euro/ pers  in DBL 
 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti 
 

Cluj-Napoca* 
 

*supliment plecare din Cluj , 20 euro/pers 

 

 

 
        

01 octombrie 
 

 

 
 
 

9 zile 
 

 

 
 

Minim 50% 

 

 
 

“In Grecia, simti dorinta sa te scalzi in cer. 

Vrei sa-ti dai jos hainele, sa alergi si sa faci o 

saritura direct in cer. topkapPiatra si cer se 

unesc aici. Sunt zorii nesfarsiti ai trezirii 

omului”. Toti cei care ajung aici sunt 

fermecati de aceasta tara binecuvantata, dar 

putini o pot spune precum scriitorul Henry 

Miller. 
 

Ziua 1 – Insula Soarelui 

Intalnire la aeroport cu reprezentantul 

agentiei pentru imbarcare pe cursa charter 

spre  Rhodos. Sosire in  Insula Rhodos si 

transfer la hotel pentru cazare. 

Cazare la hotel. 
 

Ziua 2 - 6 – Descopera insula Rodos  

Datorita pozitiei sale, climatului si atractiilor 

naturale, Rodos a devenit un important 

centru regional, fiind cunoscuta ca Insula 

Soarelui. Pindar, unul dintre marii poeti lirici 

ai antichitatii, mentioneaza insula într-una 

din odele sale, opinand ca aceasta s-ar fi 

nascut din unirea zeului Helios cu nimfa 

Rhoda. Se spune ca Insula Rodos a fost 

descoperita de catre Helios, zeul soarelui 

care, impreuna cu Apolo, zeul luminii, a 

facut in asa fel încat Rodos sa fie cea mai 

insorita insula de pe întreg pamantul. Trei 

cetati-stat, Ialyssos, Kamiros si Lindos au 

fost populate inca din neolitic. 
 

Ziua 7 – Marmaris – Pamukkale – 

Kusadasi 

Ne vom indrepta catre port pentru imbarcare 

pe  ferryboat pentru a traversa spre Turcia. 

Daca esti la prima vizita in Marmaris vei fi 

impresionat de simetria, naturaletea si 

splendoarea orasului. Padurile ce acopera 

muntii dimprejur si formeaza o linie 

despartitoare intre cer si nisip. 

 

Marmaris era cunoscut sub numele de 

Physkos. Numele Marmaris vine din 

zilele in care Soliman Magnificul, 

atacand Rodosul, si-a exprimat mania 

cand a vazut starea fortaretei din 

Marmaris si sub impulsul momentului, a 

exclamat: Mimari as (spanzurati 

arhitectul). Continuam cu deplasare catre 

Pamukkale, unul dintre cele mai 

spectaculoase peisaje naturale ale lumii. 

Ca urmare a numeroaselor miscari 

tectonice, in timp natura a creat la 

Pamukkale (castelul de bumbac) o 

panorama fascinanta, care dezvaluie si 

vestitele bai de calcar. Calcarul a fost 

modelat de cutremurele care s-au produs 

aici si s-a stratificat, astfel incat s-au creat 

un fel de trepte. Ulterior, apa care s-a 

scurs pe aceste trepte a sapat in calcar 

formand mici cratere.  Pamukkale a intrat 

in legenda datorita Fantanii Cleopatrei, 

ale carei ape se spune ca duc tineretea 

vesnica. Principala atractie este chiar 

Piscina Cleopatrei, un fel de jacuzzi 

modern, cu apa termala si bule de aer, in 

care se vad vestigiile orasului antic – 

coloane de marmura ce dau un aer straniu 

piscinei. Continuam traseul spre Istanbul, 

superb amplasat pe malul Bosforului.  

Cazare in Istanbul 
 

Ziua 8 – Istanbul 

Mic dejun. In Istanbul te vei simti prins in 

mijlocul unui misterios proces de 

contopire a civilizatiilor. Istanbulul este 

un oras unic in primul rand pentru ca se 

intinde pe doua continente, Europa si 

Asia. Este un oras aparte si pentru ca este 

cel mai mare din Turcia, fara a fi si 

capitala. E drept ca a avut acest privilegiu 

in urma cu secole, in vremurile cand se 

numea Constantinopol. Numele il primise 

de la fondatorul sau, imparatul roman 

Constantin cel Mare, acesta punandu-i 

pietrele de temelie pe locul fostei colonii 

grecesti Bizant. 

Cazare in zona Istanbul 
 

Ziua 9 – Din nou acasa 

Sosim in Romania in functie de conditiile 

de trafic si de formalitatile vamale. 

Avans la inscriere 

Durata 

Pret 

 

Plecari din   

Data de plecare   



 

 

Excursii gratuite:  

1. Tur panoramic oras Rodos 

Legendele acestei insule au facut micul 

oras faimos in toata lumea. Situat in partea 

nordica a insulei, inglobeaza practic 

elemente ale tuturor culturilor care au 

influentat insula. Ca si oras, partile sale 

principale sunt Mandraki – portul, orasul 

medieval si orasul nou. Cetatea medievala 

a fost construita de Cavalerii ordinului Sf. 

Ioan si este locuita si azi. Este formata din 

doua parti, Hora si Castello. Castello este 

partea cetatii in care se gaseste Palatul 

Marelui Maestru – conducatorul ordinului 

– si renumita strada a cavalerilor unde isi 

aveau “sediul” reprezentantii fiecarei 

provincii parte a ordinului. Hora este restul 

orasului in care se mai locuieste si azi, 

celebra pentru micile piatete venetiene. 

Orasul nou a fost organizat initial sub 

ocupatia italiana si este foarte cochet – 

multe parcuri si gradini, terase si 

magazinase, animate in special seara.  

Aceasta excursie este BONUS pentru 

posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD 

 

1. Pamukkale 

Ne lasam fascinati de cascadele din calcar 

si de cea mai originala piscina din Turcia - 

piscina Cleopatrei. Vizitarea teraselor de la 

Pamukkale ne prilejuieste descoperirea 

vechiului oras Hierapolis. Astazi putem 

admira: Teatrul, Biserica Bizantina, 

Martiriul Sf. Filip, Drumul de marmura, 

Templele, Necropolele, Poarta Bizantina si 

Arcul lui Domitian (nu este inclus biletul 

de intrare). 

 

 
 

2. Istanbul – tur de oras! 
Vizitam printr-un tur panoramic , orasul pe 

doua continente – Istanbul: Sfanta Sofia, 

Moscheea Albastra – Sultanahmet, 

Hipodromul, Obeliscul lui Teodosius, 

Marele Bazar, Palatul Topkapi . 

 

 
 

 

 

Nu ratati excursiile optionale: 

 
1. Turul insulei Rhodos 

Vei strabate insula de la est la vest, 

trecand prin cateva sate traditionale si pe 

langa plaje minunate.  

Vei vedea Valea Fluturilor si Kamiros, 

castelul Monolithos, satul Embona 

renumit pentru productia de vinuri 

(inclusiv o vizita la fabrica de vinuri 

Emery), dar si livezi de maslini si 

podgorii. In timpul care iti ramane la 

dispozitie, te vei putea bucura de plaja in 

sudul insulei. 

 

2. Croaziera in insula Symi 

O relaxanta croaziera catre Insula Symi 

cu siguranta te va face sa traiesti 

sentimente hollywoodiene. Manastirea 

Panormitis cu biserica Arhanghelului 

Mihail, bogata in fresce bizantine va 

constitui primul popas. De aici, tot cu 

vaporul, se ajunge in oraselul Yalos. 

Decupata parca dintr-o pictura, mica 

asezare este renumita pentru taverne, dar 

si pentru magazine. 

 

3. Seara greceasca 

Te invitam sa participi la un program 

artistic traditional grecesc, unde vei 

putea savura mancarurile si bauturile 

specifice acestei tari si, mai mult decat 

atat, vei putea invata cativa pati din 

dansurile traditionale: sirtaki si zorba. 

 

4. Excursie in Lindos 

Turul incepe de la hotel spre estul 

insulei, la aprox. 50 km de orasul Rodos, 

unde se afla localitatea Lindos cu antica 

acropola. Este cel mai vechi si mai 

frumos sit arheologic de pe insula. Pe 

drum ai posibilitatea sa admiri satele 

tipice: Afandou, Archangelos, Malona, 

Masari. Se face o scurta oprire in 

Archangelos pentru vizitarea fabricii de 

ceramica. 

 

5. Filerimos 

La 270 m deasupra nivelului marii se 

ajunge la Muntele Filerimos, la acropola 

anticului Ialyssos. Chiar pe varf se 

situeaza Manastirea cu hramul Sfanta 

Fecioara, cu o faimoasa icoana despre 

care se spune ca a fost pictata de Sfantul 

Luca.  Se pleaca din Filerimos dupa o 

pauza pentru a servi o cafea greceasca 

sau lichiorul traditional “sapte ierburi”. 

 

 

 

Biletul de avion  Bucuresti/Cluj-Rodos 

Transfer aeroport– hotel 

Transport autocar Marmaris-Bucuresti/Cluj 

6 nopti de cazare hotel 4* cu all inclusive 

in Rodos 

Transport  ferry boat Rodos-Marmaris   

2 nopti cazare Istanbul 

Excursie Pamukkale 

Excursie Istanbul 

Asistenta turistica pentru intreaga perioada 

 

 
 

1.  1/2 zi excursie optionala  BONUS pentru  

posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD (Rodos)   

2. Reducere 10% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru posesorii de SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 
3. Reducere 5% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru cei care nu sunt posesori de 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD 

4. Posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD nu achita suplimentul de 50 euro de 

non-senior . 

 

 
 

Taxele de aeroport 95 euro/ persoana 

Asigurarea medicala de calatorie si 

asigurarea storno - 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. 

Greutatea maxima admisa gratuit la bagajul 

de cala este de 30 kg. 

Bagajul de mana nu poate depasi 7 kg. 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. 

 

 
 

La frontiera  este obligatorie detinere unui 

pasaport valabil minim 6 luni. Nu sunt 

obligatorii asigurarea medicala de calatorie 

si  asigurarea storno, insa, agentia va 

recomanda sa le aveti. Pentru a putea iesi 

din tara, copiii sub 18 ani trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii: sa 

calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, 

sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti 

(sau al parintelui care nu-i insoteste) 

legalizat la notariat; adultul care ii insoteste, 

in cazul in care nu este unul dintre parinti, 

trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa il 

prezinte la frontiera 

Servicii incluse 

Bine de stiut 

Tariful nu include 

Formalitati 

BONUS !!! 



 

 
 

 

Hotel Ialyssos Bay 4* 
All inclusive 

 

  
 

Localizare: Hotelul Ialyssos Bay este situat in frumoasa 

statiunea Ialyssos, iar pentru a ajunge la plaja turistii 

trebuie sa strabata doar gradina hotelului. Se afla la 7 km 

de orasul Rhodos si la 3 km de aeroport. 

Facilitati hotel: Clientii hotelului vor beneficia de receptie, 

bar, restaurant, snack bar, taverna, casa de schimb valutar, 

A/C, supermarket, magazin de suveniruri, seif, spalatorie, 

doctor la cerere, rent a car, internet si parcare gratuita. 

Facilitatile camerelor: Sunt dotate cu: telefon, A/C, TV 

satelit, minibar, baie cu dus/cada, uscator de par, balcon.  

 

Hotel Art’otel 
Mic dejun 

 

  
 

Localizare: Art Hotel se afla in centrul vechi al orasului 

Istanbul. Oaspetii se pot bucura de acces facil pentu a ajunge la 

 Hagia Sophia, de Palatul Topkapi, Moscheea Albastra si Grand 

Bazar.  

Facilitati hotel: Art Hotel ofera piscina in aer liber, receptie 24 

ore, spalatorie, room service si serviciu de trezire disponibil 24 

de ore, restaurant, cafenea, aer conditionat, internet 

Facilitati camere: Hotelul ofera camere confortabile, facilitati 

si servicii pentru un sejur placut cum ar fi: baie moderna, 

uscator de par, aer conditionat, birou de lucru, internet wireless, 

telefon, incalzire climatizata, mini bar 

 

HOTEL OLYMPIC PALACE RESORT 5* 
www.olympicpalacehotel.com 

                                                               – demipensiune –  

                                                            – Ixia – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympic Palace Hotel, cu o arhitectura unica, a fost complet renovat in 2009, oferind toate serviciile si facilitatile 

necesare pentru petrecerea unei vacante memorabile in insula Rodos. 

Localizare: Olympic Palace Hotel este situat in Ixia, zona Ialyssos, la 12 km de aeroport. Plaja se afla la doar 50m 

de hotel. Pentru cei ce doresc sa exploreze orasul Rodos, in fata hotelului gasiti statie de autobuz si taxiuri. 

Facilitatile hotelului: Hotelul dispune de receptie, aer conditionat, bar, snack bar, cafe bar, restaurant, pool bar, 

exchange, seif, TV lounge, sauna, piscina exterioara, piscina exterioara incalzita, sezlonguri. 

Facilitatile camerelor: Hotelul dispune de 750 de locuri de cazare in cele 341 camere spatioase, inclusiv un 

presidential suite, suites, junior suites, maisonette, studiouri si apartamente. Camerele sunt dotate cu aer 

conditionat, radio, telefon, seif ( contra cost), baie cu dus, balcon sau terasa, scaune si masa in balcon. 

Activitati/Divertisment: Pentru cei pasionati de sport hotelul pune la dispozitia turistilor tenis de camp, sala de 

jocuri, biliard, darts, ping-pong, mini golf, profesional mini golf, sala fitnes, sauna si sporturi de apa. De asemenea, 

hotelul organizeaza seri grecesti. 

 

Tip camera Loc in DBL LV Loc in TPL LV Supl. SGL Un copil 2-11.99 
Standard Land 

View 

445 € 445 € 299 € 345 € 

 

 

 

 

 

http://www.olympicpalacehotel.com/


 

 
 

Al 3 –lea adult in camera, nu are reducere, plateste tarif intreg. 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT 

Copil 2-11.99 ani reducere 100 euro 

 

 
 

Limba oficiala: limba greaca  

Moneda nationala este euro 

Ora locala: GMT + 2   

Clima Greciei este tipic mediteraneeana, cu temperaturi medii anuale ale aerului in jur de 25 grade Celsius. 

Temperatura medie in Rodos: Octombrie- 22°C 

Bucatarie nationala: Retetele de mancare greceasca sunt tipice bucatariei mediteraneene. Grecii incep masa cu aperitive, cel mai popular 

fiind Tzatiki (iaurt, usturoi si castravete), Taramosalata, zucchini sau ardei copt, Tyropitakia (mici placinte de branza), variate crochete de 

branza (Tyrokroketes) si Horta.In felurile principale se regasesc musacaua, rosii umplute, vinete sau paprika, giouvarlakia, dolmades, 

soutzoukakia si alte mancaruri cu pui (kotopoulo), vita (moshari) si miel (arni) 

Etichete si obiceiuri locale: Daca mergi in vizita la un grec, oferirea unui mic cadou constituie un gest frumos. In cazul in care esti invitat 

in casa unui grec, ora stabilita pentru intalnire nu reprezinta deloc ora la care trebuie sa ajungi. Poti intarzia jumatate de ceas si totul va fi 

bine. Semnul “ok” in forma cercului, facut cu degentul mare si aratatorul, este considerat a fi vulgar. Un alt gest nepoliticos pentru greci 

este sa scuturi capul afirmativ. Este mai bine sa spui “da”. Grecii prefera oamenii care stiu sa creeze o atmosfera relaxata,  fara a fi insa una 

neserioasa. 

Bacsisul: In Grecia se obisnuieste sa se lase bacsis 10-20% la restaurant, din suma de plata.  

Shopping: Grecia este paradisul shopping-ului, intesată cu magazine şi centre comerciale. Grecia este celebră pentru colecţia sa de vinuri 

bune si de olarie, aceste produse fiind usor gasite pe piata. Produsele de pe pietele grecesti se gasesc la tarife rezonabile, fiind de calitate in 

raport cu alte locuri din Europa. 

Telefoane de urgenta: Pompieri — 199, Politia — 100, Asistenta medicala urgenta — 150. 
 

 
 

 

 

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

*Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul de zbor. 

*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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduceri si suplimente  

Observatii 

Util si practic 



                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

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? 

Nemaipomenit! 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, Portugalia 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 ele functioneaza 

este disponibil 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 245 euro/loc in DBL 

 
 

 

 

14.04, 21.04, 28.04, 05.05, 

12.05, 19.05, 26.05, 02.06 
 

 

 
10 zile/ 7 + 2  nopti  

 

 
1 .Iași-Bacău-Focșani-Buzău-

București-Giurgiu 

2. Brașov-Ploiești-București-

Giurgiu 

3. Sibiu-Rm.Vâlcea-Pitești-

București-Giurgiu 

 

 
 

Minim 30% 

 

 
 

Corfu este insula padurilor şi muntilor, cu sate 

cu case albe, ascunse in văi, stranduri cu nisip 

si cu locuitori vestiti pentru ospitalitatea lor. 

Descoperiti această perla a Marii Ionice de o 

frumusete captivanta.  

ZIUA 1 - Catre  Grecia…  

Intalnire cu insotitorul de grup la ora  si locul 

stabilite in diagrama de plecari (anexata la 

pagina urmatoare). Plecare spre insula Corfu 

pe traseul  Romania -  Sofia - Promahonas – 

Igoumenitsa – Corfu. Pe timpul noptii se va 

traversa Bulgaria. 

ZIUA 2  - Insula Corfu 

In cursul diminetii intram pe teritoriul Greciei, 

traversand pe rand mai multe provincii: 

Macedonia a carei capitala este Salonicul, 

Tessalia strabatuta de inaltimile Muntelui 

Olimp si Grecia Centrala ale carei inaltimi 

sunt dominate de Muntii Pindului. Vom 

poposi in Igoumenitsa, port la Marea Ionica, 

una dintre principalele “porti de intrare” in 

Grecia. De aici ne vom imbarca pe ferry-boat 

pentru a traversa Marea Ionica spre insula 

Corfu. Traversarea dureaza circa 2 ore. Se va 

face turul panoramic al Insulei Corfu inclus in 

program, iar in cursul dupa-amiezii se ajunge 

in statiune.  

 

ZIUA 3 – 8 Propunem urmatoarele excursii 

optionale: 

*Marele tur al insulei Corfu  
Excursie organizată pentru a putea descoperi 

cele mai interesante atracții naturale și istorice 

ale insulei. Se vizitează Achillion - palatul 

construit de imparateasa Elisabeta a Austriei, 

apoi continuăm cu Paleokastritsa și Sidari, 

un mic orașel aglomerat din nordul insulei 

unde veți descoperi “Canal d’Amour” și vă 

veți delecta cu frumusețile plajelor locale. 

 

*Kanoni –Kalypso – Corfu – Glyfada   

Excursia incepe cu vizitarea mănăstirii 

Valcherna construită în secolul al 13-lea, unul 

din simbolurile insulei, continuăm cu 

peninsula Kanoni de unde avem o  panorama 

superbă asupra insulei Pontikonissi. 

Ne vom continua croaziera de-a lungul 

coastei descoperind Calypso Star, Insula 

Vidos cu flora și fauna aparte, orașul Corfu 

și superba plajă din Glyfada. 

*Paxi – Antipaxi  

Paxi și Antipaxi sunt doua insule vecine, în 

Marea Ionică, la o distanță de 14 km de 

Corfu și respectiv 20 de km de continent. 

Paxi seamănă cu  o uriașă gradină plutitoare, 

acoperită cu flori de câmp și maslini verzi-

argintii, plantați de venețieni cu peste 300 de 

ani in urmă.   

*Laguna albastră și țărmul grecesc După 

doar 25 de minute de navigare descoperim 

peștera Mourtos, unde s-a ascuns flota 

grecească în timpul celui de-al doilea razboi 

mondial. A doua noastră oprire va fi în 

minunatul golf unde s-a turnat filmul 

“Laguna Albastra” unde avem ocazia sa 

inotăm în apele exotice. Ultima oprire va fi 

în satul pescaresc Sivota.  

*Seara greceasca  

Va invitam sa participati la un program 

artistic traditional grecesc, unde veti putea 

savura mancarurile si bauturile specifice 

acestei tari si mai mult decat atat veti putea 

invata cativa pasi din dansurile traditionale: 

sirtaki si zorba. 

ZIUA 9  -  Catre Romania ... 

In cursul dupa-amiezii vom parasi insula si 

ne vom indrepta catre portul Kerkyra pentru 

a traversa pe continent. Ne vom continua 

drumul spre tara pe traseul Igoumenitsa – 

Ioanina - Promahonas - Kulata – Sofia – 

Romania. 

ZIUA 10 - Din nou acasa 

Sosim in Romania in cursul diminetii in 

functie de conditiile de trafic si de 

formalitatile vamale.  

 

Plecari 

Durata 

Avans la inscriere 

Plecari din 

Pret 



 

 

 
 
Insula care a vrajit poeti si regi. Portul 

care a legat Rasaritul de apus. Locul 

unde a poposit Ulise, maretul erou al 

lui Homer, taramul ales de Poseidon 

pentru a-si trai dragostea cu Amfitriti, 

ramane acelasi incantator loc care 

pana in zilele noastre, gazduieste si 

incanta vizitatorii  contemporani: plin 

de frumusete, romantic, natural, 

incarcat de istorie, dar mai presus de 

toate imprevizibil, Corfu continua si 

astazi sa-si vrajeasca vizitatorul. 

Corfu este insula padurilor si 

muntilor, cu sate cu case albe, ascunse 

in vai, stranduri cu nisip si cu 

locuitorii vestiti pentru ospitalitatea 

lor. Insula  dispune de toate trasaturile 

necesare pentru o vacanta perfecta, 

imbinand stilul grecesc cu cel italian.  
Insula Corfu este renumita pentru 

plantatiile sale de maslini, vita de vie, 

cereale si produse de apicultura.  
Gastronomia insulei a fost 

influentata de civilizatiile care au 

ocupat candva acest teritoriu: sicilieni, 

venetieni, francezi, englezi. Turistii 

vor descoperi specialitatile corfiote in 

multiplele taverne si restaurante care 

ii asteapta: pastitsado – una din cele 

mai cautate specialitati de pe insula 

derivata din bucataria venetiana. Are 

la baza carne de vita gatita in sos de 

tomate si servita cu spaghete; sofrito – 

de origine franco–venetiana si contine 

carne de vita inabusita in sos alb. Se 

serveste deobicei duminica; koum 

kouat –  este un lichior foarte tare 

fabricat din fructul Koumquat, fruct 

care exista doar in Corfu. 
 

 

Potrivit mitologiei grecesti, numele de CORFU  

(KERKYRA – in limba greaca) provine de la 

numele nimfei Korkira, fiica lui Assopos. Zeul 

marilor, Poseidon, s-a indragostit de nimfa si a 

rapit-o aducand-o pe insula. Homer a fost cel 

dintai care a cantat frumsetile insulei, amintind 

in opera sa Odiseea, ca pe coastele insulei, Ulise 

a fost aruncat  de furtuna si gasit de Nausica, 

fiica regelui Alcinous. Regele feacilor i-a pus la 

dispozitie o corabie cu care a ajuns in patria lui 

Itaca.  

Centrul istoric al orasului Corfu Town este 

ridicat intre doua fortarete care marturisesc 

istoria europeana ce dateaza de mai bine de o 

mie de ani, acesta fiind pricipalul motiv pentru 

care acesta a fost integrat in Vestigiile Istoriei 

lumii apartinand UNESCO. 

De vizitat: Muzeul  Arheologic, Muzeul Artei 

Asiatice, Palatul Achillion din Gastouri, 

Pelekas. 
Paleokastritsa - Sase golfuri fermecatoare 

inconjoara un promontoriu impadurit la 

Paleokastritsa. Dealurile care se ridica deasupra 

statiunii ofera o panorama incredibila asupra 

zonei, iar poteci de munte duc la fortareata 

Angelokastro din sec. XIII si manastirea 

Paleokastritsa. Inainte de dezvoltarea intensa a 

turismului in aceasta zona, Paleokastritsa era 

locul preferat al tuturor vedetelor de la 

Hollywood si vizitata de politicieni si oameni de 

afaceri renumiti, din intreaga lume.  
Kassiopi – Fermecatoarea statiune este situata 

pe o mica peninsula in nord-estul insulei Corfu, 

la doar 36 km de oras si aeroport. Statiunea este 

unica pe insula, avand atat o localizare 

pitoreasca, dar si suficienta istorie pentru a-si 

multumi turistii. O vacanta in Kassiopi va avea 

ca incadrare muntele Pantokrator cu plantatiile 

de maslini, vita de vie si citrice si marea Ionica, 

cu privire catre coasta Albaniei. 

Acum o statiune linistita, cu strazi inguste si un 

port de agrement inconjurat de baruri si 

restaurante, Kassiopi si-a castigat renumele 

datorita regelui Neronas care a dispus contruirea 

bailor romane de aici. 

 

 

 
Transport autocar dus-intors 

7 nopţi cazare hotel; 

Demipensiune + apa si vin la masa (1 

pahar/pers); 

BONUS – Excursie ½ zi 

 Tur panoramic oras Corfu; 
Însoţitor de grup din partea agenţiei (la 

autocar) si asistenta turistica. 

 
 

 

Bilet ferry-boat Igoumenitsa-Corfu-

Igoumenitsa: 20€/ pers (tariful poate 

suferi modificări datorită creșterii 

costului combustibilului). 

Asigurare medicală de calatorie și 

asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiectivele turistice; 

Alte taxe și cheltuieli personale; 

Programe opţionale. 

 

 

Turiștii se vor prezenta la locul de 

imbarcare cu 30 minute înainte de 

plecare. 

Clasificarea hotelurilor este dată de 

institutţile autorizate din Grecia. 

 

 

 

*Transferurile din ţară sunt 

valabile pentru minim 5 

persoane. 
 

 

 

 

   Insula se bucura de o clima 
mediteraneana cu ierni blande si veri 
revigorante. 

Oras Ora Locatie 

Iași 10:30 Palatul Culturii 

Bacău 12:30 

Parcare 

Stadion 

Municipal 

Focșani 14:30 Benzinarie Mol 

Galati 14:00 McDonald’s 

Braila 14:30 Hotel Traian 

Buzău 16:00 Petrom Vamă 

Brașov 14:00 
McDonald’s – 

Șos. Buc 

Ploiești 16:00 Petrom Metro 

Sibiu 13:00 

Motel Petrom 

– 

Pod Cibin 

Constanta 14:00 
Stadion CFR 

(capat troleu) 

Rm.Vâlcea 15:00 Peco Dacos 

Pitești 16:30 
McDonald’s - 

Gară 

București 18:00 Parc Izvor 

 

Clima 

Bine de știut 

Tariful nu include 

Servicii incluse 

Grila de imbarcare 



 

HOTEL MEMENTO KASSIOPI RESORT 3*+ 

 
- DEMIPENSIUNE – 

www.memento-hotels.com    

 

Hotel Memento Kassiopi Resort 3*+  este locul ideal pentru vacanţe placute şi relaxante oferind o atmosfera linistita 

facand din vacanta dumneavoastra o experienta memorabila.  

Localizare:  Hotelul este situat in frumoasa insula Corfu , la doar 10 minute mers de satul Kassiopi, in apropiere se 

afla plaja, magazine, restaurante, aeroportul este  la aproximativ 38 km. 

 Hotelul ofera o varietate de facilitaţi precum: 4 piscine, o piscina pentru copii, sezlonguri si umbrele la piscine, 

teren de tenis, sala de fitness, sauna, masa de billiard, tenis de masa, loc de joaca pentru copii, teren de baschet, rent 

a car, market,  internet, schimb valutar, aer conditionat, bar, restaurant, servicii receptie 24 de ore, seri tematice ( 

seara greceasca, quiz night, karaoke, bingo), seif la receptie. 

Facilitati camere:  oaspeţii se pot relaxa in camere spaţioase, frumos decorate, care sunt complet echipate cu baie 

proprie, televizor, frigider, aer conditionat (contra-cost), balcon, telefon, uscator de par, chicineta complet utilata. 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din Iași, Constanța – 30 €/pers, Bacău, 

Galați, Brăila, Sibiu– 20 €/pers, Brașov, Focșani, Rm.Vâlcea – 15 €/pers, 

Buzău, Ploiești, Pitești – 10 €/pers 
Plecări cu autocar în fiecare Luni 

Intrare la cazare în fiecare Marti 

Plecari 
Oferta Speciala 

Loc in DBL  

14.04 - Paste 296 € 

21.04, 28.04, 05.05, 12.05, 

19.05, 26.05, 02.06 
245 € 

 

REDUCERE 

De pana la  15% la pachet 

            

 

 
Supliment SGL: 150 euro 

Copil 0-4.99 ani GRATUIT 

Copil 5-12.99 ani plateste transportul (85 euro/plecare din Bucuresti + supliment transport). Se accepta 1 copil cazat in camera 

DBL standard cu doi adulti sau 2 copii cazati in camera Family cu 2 adulti.  

Supliment Family Room 2+2/3+1: 50 euro/persoana 

 

 

 

 

 

* Persoanele care nu au insotitor cu varsta peste 55 ani platesc supliment 50 euro/sejur 7 nopti.  
 BONUS! Pentru posesorii de Senior Voyage Club Card nu se percepe acest supliment. 
* 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.  
* Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre sau dinspre hotel. 

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

* Conditiile de penalizare in caz de anulare sunt urmatoarele: 50% din costul excursiei pentru retragere de la data confirmarii 

pachetului pana la 31  de zile inainte de plecare; 75% din costul excursiei pentru retragerea de la 30 de zile pana la 21 zile 

inainte de plecare; 100% din costul excursiei pentru retragere sub 20 zile inainte de plecare. 

* Pentru acest program nu se pot face partaje. 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 

Observatii: 

Reduceri si suplimente: 

 

http://www.memento-hotels.com/


 

 
 

 

 

 

  
  

 

 

          Zante – Kefallonia – Olimpia – Nafplio – Micene – Canalul Corint – Salonic  

 

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 doua dintre cele mai 

incarcate de istorie tari, Grecia, 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 
ele functioneaza este disponibil 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.   

 
 

 

295 euro/ pers  in DBL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti 

 

 

 
        

30 septembrie 
 

 

 
 
 

9 zile 

 
 

 

 
 

Minim 50% 

 

 
 

ZIUA  1  -  Catre Zakynthos… 

Intalnire la aeroportul cu reprezentantul 

agentiei pentru formalitatile de check-in si 

imbarcare. Ajunsi in aeroport in Insula 

Zakynthos turisti se pregatesc pentru transfer 

catre hotel, unde se vor caza. 

 

ZIUA 2 – 6 - Il fiore del levante 

Insula Zakynthos este vestita pentru 

frumusetea plajelor sale largi si nisipoase (din 

Vassilikos, Laganas, Kalamaki, Tsilivi si 

Alykes) si pentru broastele testoase Caretta - 

Caretta, specie protejata de lege. Vegetatia 

insulei este bogata si verde cu plantatii de 

maslini, citrice si paduri de pini. Plajele sunt 

rasfirate pe coasta de nord, sud si est, dar cele 

mai frumoase si mai intinse se afla in sud, 

unde s-a dezvoltat un puternic centru turistic. 

 

Ziua 7 – Peloponez 

Ne imbarcam pe feribotul care pleaca din 

portul Zakynthos catre portul Killini. In 

mijlocul vaii Iliei, unul dintre cele mai vechi 

orase-stat din Peloponez, se afla Olimpia, 

unde in epoca preistorica la fiecare 4 ani erau 

organizate jocuri in onoarea lui Zeus 

Olympianul. Chiar si in zilele noastre flacara 

olimpica este aprinsa la fiecare patru ani in 

sanctuarul antic al Olimpiei si de aici 

transportata in statul unde se vor desfasura 

jocurile. Continuam cu Nafplio, cel mai 

incantator oras din Peloponez, al carui farmec 

se datoreaza arhitecturii medievale din orasul 

vechi, datand din timpul ocupatiei venetiene. 

Continuam cu Micene, cel mai important sit 

istoric din Peloponez. Minunatul palat din 

Micene era cunoscut drept Casa lui Atreu, 

dupa conducatorul cu acelasi nume, fiul lui 

Pelops.  

  

Cea mai impresionantă construcție este 

mormantul lui Atreu: este construit in 

forma de stup și fara vreun strop de 

mortar. Acestui loc i se mai spune si 

Mormantul lui Agamemnon. De fapt 

aici, au fost descoperite 6 morminte care 

contineau in total 19 trupuri. Vizitam 

Atena, capitala Greciei, este orasul 

lumii cu una dintre cele mai lungi 

istorii.  Este unul dintre cele mai vechi 

orase ale Terrei, originile Atenei datand 

din anul 3000 i. Hr.   

Dupa o scurta oprire la canalul Corint, 

sosire pentru cazare la Atena. 

 

Ziua 8 – Catre Macedonia 

Dupa micul dejun, vizitam Atena, 

capitala Greciei, unul dintre cele mai 

vechi orase ale Terrei, datand din anul 

3000 i. Hr. Incepem cu urcarea pe 

Akropole, apoi tur panoramic cu 

autocarul: Stadionul Olimpic, 

Parlamentul, Piata Sintagma, Academia, 

Universitatea, Biblioteca nationala, 

Piata Omonia. Plecam spre Macedonia. 

Vom trece pe langa cel mai inalt munte 

din Grecia (2.917 m), leaganul 

mitologiei antice, Muntele Olimp.  

Cazare in zona Riviera Olimpului  

 

Ziua 9 - Salonic 

Dupa micul dejun ne indreptam spre 

Salonic si vizitam Biserica Sf. Dumitru, 

apoi admiram zidurile cetatii Salonic, 

Arcul lui Galeriu, Rotonda, Bulevardul 

Egnatia, Bulevardul Expozitiei, Portul si 

Faleza intr-un tur panoramic din 

autocar. Finalizam cu o oprire la Turnul 

Alb – simbolul  orasului. 

Sosim in Romania in cursul diminetii in 

functie de conditiile de trafic si de 

formalitatile vamale. 
 

Avans la inscriere 

Durata 

Pret 

 

Plecari din   

Data de plecare   



 
 

 

 

 

Excursii gratuite:    

 

1. Zante by night 
O seara relaxanta in capitala insulei unde 

vom admira cele mai importante 

monumente si locuri istorice si culturale, 

precum Biserica Sf. Dionisios, Piata 

Solomos sau Piata Sf. Markos. Veti avea 

timp si pentru cumparaturi, cafea sau chiar 

cina. 

Aceasta excursie este BONUS 

pentru posesorii de SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 

 

 

Nu ratati excursiile optionale: 
 

Excursie cu vaporul  

Ne imbarcam la ora 09:30 din portul 

Zakynthos pe un vas de croaziera care va 

avea opriri la: Pesterile Albastre pentru 

fotografii (se disting prin arcele create de 

eroziune prin care se poate patrunde in 

pesteri si prin culoarea apei – azur – care 

se reflecta in ele, la plaja Navagio pentru 

inot (cea mai celebra plaja de pe insula, 

datorita naufragiului unui vas in anii ‘80 ), 

la Keri pentru fotografii ale rocilor Mikri 

Megali si Mikri Myzithra care tasnesc din 

mare ca niste piramide si pentru inot si la 

Vassilikos pentru inot. 

 

Turul insulei  

Plecare la ora 09.00 intr-un tur al insulei 

in care vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, 

din orasul Zakynthos, una din cele trei 

cladiri care au scapat intacte dupa 

cutremurul din 1953  unde se gaseste 

sicriul  Sfantului Dionysios – patronul 

insulei, precum si Muzeul Eclesiastic al  

Manastirii; Bohali care se afla la 3 km de 

oras, unde veti putea admira un castel 

venetian construit pe ruinele vechii 

acropole. Excavatiile din aceasta zona au 

adus la suprafata biserici din toate 

perioadele, din antichitate pana in timpul 

dominatiei britanice; Anaphonitria, 

manastirea unde Sf. Dionysios, patronul 

insulei, a fost calugar. Oprire pentru 

cumparaturi in statiunea Volimes care este 

celebra pentru covoarele si matasea 

fabricate manual; plaja Navagio se poate 

admira de pe stanca, aceasta fiind 

accesibila doar pe mare. La Agios 

Nikolaos vizita optionala la Pesterile 

Albastre. Vizita la o crama locala unde 

puteti degusta si cumpara vinuri 

 

 

Excursie la Marathonisi 

Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din 

portul Agios Sostis catre Lithakia. Vizita 

pe Insula Marathonisi pe a carei plaja 

broastele testoase Caretta-Caretta (specie 

pe cale de disparitie si protejata prin 

lege) se adapostesc si isi depun ouale. 

 

 

Kefallonia 

Traversare cu feribotul din portul St. 

Nikolas catre portul Pessada din 

Kefallonia, de unde vom porni in turul 

insulei cu autocarul. In Kefallonia, cea 

mai mare insula din Marea Ionica veti 

putea vizita Manastirea si Biserica Sf.  

Gherasim (patronul insulei), cea mai 

venerata biserica de pe insula, sub ea 

aflandu-se o pestera in care a locuit si s-a 

rugat sfantul. In manastire se afla 

moastele sfantului intr-un sicriu de 

argint; Pestera Drogarati  - localizata la 

cativa km de Sami, are doua parti dintre 

care una este accesibila publicului, aici 

avand loc concerte datorita acusticii 

foarte bune; Pestera Melissani situata tot 

langa Sami are forma literei B, cu 2 

camere separate de o mica insula in 

centru. Apa este incredibil de limpede si 

curata, un amestec de apa de mare si apa 

dulce, vazandu-se perfect fundul lacului 

si in locurile cele mai adanci. De 

asemenea vom vizita Argostoli, capitala 

insulei, asezata in golful Livadi, care 

desparte insula in doua parti inegale. 

Timp liber pentru pranz si cumparaturi. 

 

 

 

 

 

Biletul de avion  Bucuresti-Zakynthos 

Transfer aeroport– hotel 

Transport autocar Killini-Bucuresti 

6 nopti de cazare hotel 4* cu all inclusive in 

Zakynthos 

transport ferry boat Zakynthos – Killini 

1 noapte cazare cu mic dejun in Atena 

1 noapte cazare cu mic dejun pe Riviera 

Olimpului 

Excursie Olimpia, Nafplio, Micene 

Excursie Corint 

Excursie Atena 

Excursie Salonic 

Asistenta turistica pentru intreaga perioada 

 

 
 

1.  1/2 zi excursie optionala  BONUS pentru  

posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD (Zante by night)   

2. Reducere 10% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru posesorii de SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 
3. Reducere 5% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru cei care nu sunt posesori de 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD 

4. Posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD nu achita suplimentul de 50 euro de 

non-senior . 

 

 
 

Taxele de aeroport 95 euro/ persoana 

Asigurarea medicala de calatorie si 

asigurarea storno - 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. 

Greutatea maxima admisa gratuit la bagajul 

de cala este de 30 kg. 

Bagajul de mana nu poate depasi 7 kg. 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. 

 

 
 

La frontiera  este obligatorie detinerea unei 

carti de identitate sau a unui pasaport valabil 

minim 6 luni. Nu sunt obligatorii asigurarea 

medicala de calatorie si  asigurarea storno, 

insa, agentia va recomanda sa le aveti. Pentru 

a putea iesi din tara, copiii sub 18 ani trebuie 

sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa 

calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, sa 

aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al 

parintelui care nu-i insoteste) legalizat la 

notariat; adultul care ii insoteste, in cazul in 

care nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba 

cazier judiciar pe care sa il prezinte la 

frontiera 

Servicii incluse 

Bine de stiut 

Tariful nu include 

Formalitati 

BONUS !!! 



 

 

 

 

Hotel Majestic 4
* 

Insula Zakynthos 

 

  
 

Locatia: Hotelul se afla la cateva minute de plaja, 7 km de capitala Zante Town si la 5 km de aeroport. 

Facilitati camere: Toate camerele au balcon de unde veti avea o priveliste superba, baie proprie cu dus sau cada,  televizor 

satelit , aer conditionat (contra cost), telefon direct, seif (contra cost), frigider si acces internet. 

Facilitati hotel: Piscina interioara incalzita, piscina exterioara, sezlonguri si umbrelute la piscina, pool bar, salon tv, program 

de animatie, masa de billiard si de snooker, receptie 24 de ore, centru spa, salon de frumusete, sauna, sala de gimnastica, 

snack bar,  jacuzzi, bar, restaurant, cafenea, coafor, masaj. 
 

 

Hotel Candia 
Atena 

 

  
 

Localizare: Hotelul Candia este localizat chiar in centrul 

orasului, la o mica distanta centrul istoric si de Muzeul 

National de Arheologie. Este un exemplu printre locatiile 

simple europene care ofera confort si servicii foarte bune.  

Facilitati hotel: Hotelul ofera facilitati ca: aerul conditionat, 

bar&lounge, restaurant, room service, TV prin satelit, Sali 

de conferinte, seif, camera pentru bagaje, serviciu de trezire, 

internet corner si WIFI.  

Facilitati camere: Hotelul ofera unitati de cazare 

confortabile, modern utilate si au facilitati ca: aer 

conditionat, TV prin satelit, internet, telefon, baie privata, 

uscator de par, birou, seif, frigider. 

 

Hotel RG Status 
Paralia Katerini 

 

   
 

Localizare: hotelul este situat la 300 m de plaja din Paralia 

Katerini, in apropiere sunt magazine, cafenele şi restaurante. 

Facilitati hotel:  receptie 24 de ore, lift, salon pentru mic 

dejun, bar,  internet, serviciu de trezire. Micul dejun este tip 

bufet. 

Facilitati camere:  camerele sunt modern mobilate si 

confortabile, dotate cu TV, minifrigider, A/C, grup sanitar 

propriu, uscator de par,  balcon,  

 

 
 

Supliment SGL 150 euro 

Al 3 –lea adult in camera, nu are reducere, plateste tarif intreg. 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT 

Copil 2-11.99 ani reducere 100 euro 

 

 
 

 

*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. 

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

*Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul de zbor. 

*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. 

Reduceri si suplimente  

Observatii 



 

 

 

 

 

 

 

Limba oficiala: limba greaca  

Moneda nationala este euro 

Ora locala: GMT + 2   

Clima Greciei este tipic mediteraneeana, cu temperaturi medii anuale ale aerului in jur de 25 grade Celsius. 

Temperatura medie in Zakynthos: Octombrie- 21°C 

Bucatarie nationala: Retetele de mancare greceasca sunt tipice bucatariei mediteraneene. Grecii incep masa cu aperitive, cel 

mai popular fiind Tzatiki (iaurt, usturoi si castravete), Taramosalata, zucchini sau ardei copt, Tyropitakia (mici placinte de 

branza), variate crochete de branza (Tyrokroketes) si Horta.In felurile principale se regasesc musacaua, rosii umplute, vinete 

sau paprika, giouvarlakia, dolmades, soutzoukakia si alte mancaruri cu pui (kotopoulo), vita (moshari) si miel (arni). 

Etichete si obiceiuri locale: Daca mergi in vizita la un grec, oferirea unui mic cadou constituie un gest frumos. In cazul in 

care esti invitat in casa unui grec, ora stabilita pentru intalnire nu reprezinta deloc ora la care trebuie sa ajungi. Poti intarzia 

jumatate de ceas si totul va fi bine. Semnul “ok” in forma cercului, facut cu degentul mare si aratatorul, este considerat a fi 

vulgar. Un alt gest nepoliticos pentru greci este sa scuturi capul afirmativ. Este mai bine sa spui “da”. Grecii prefera oamenii 

care stiu sa creeze o atmosfera relaxata, fara a fi insa una neserioasa. 

Bacsisul: In Grecia se obisnuieste sa se lase bacsis 10-20% la restaurant, din suma de plata.  

Shopping: Grecia este paradisul shopping-ului, intesată cu magazine şi centre comerciale. Grecia este celebră pentru colecţia 

sa de vinuri bune si de olarie, aceste produse fiind usor gasite pe piata. Produsele de pe pietele grecesti se gasesc la tarife 

rezonabile, fiind de calitate in raport cu alte locuri din Europa. 

Telefoane de urgenta: Pompieri — 199, Politia — 100, Asistenta medicala urgenta — 150 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Util si practic 



                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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? 
Nemaipomenit! 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, Portugalia 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 ele functioneaza este disponibil 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 

 
 

 

 

15.04, 22.04, 29.04, 06.05, 

13.05, 20.05, 27.05, 03.06 

 
 

 

 
8 zile/ 7 nopti 

 

 

 
Bucuresti  

 

 

 
 

Minim 50% 

 

 
 

ZIUA 1   

Intalnire la aeroport cu reprezentantul agenţiei 

pentru formalitaţile de check-in si imbarcare. Se 

ajunge in Corfu, pe aeroportul din Kerkyra în 

aproximativ o ora si jumatate, de unde se 

realizează transferul la hotel. Cazare la hotel. 
 

ZIUA 2 – 8 Propunem urmatoarele excursii: 
 

BONUS: TUR PANORAMIC ORAS CORFU 
 

Excursii opţionale: 

Marele tur al insulei Corfu  
Excursie organizată pentru a putea descoperi cele 

mai interesante atracții naturale și istorice ale 

insulei. Se vizitează Achillion - palatul construit 

de imparateasa Elisabeta a Austriei, apoi 

continuăm cu Paleokastritsa și Sidari, un mic 

orașel aglomerat din nordul insulei unde veți 

descoperi “Canal d’Amour” și vă veți delecta 

cu frumusețile plajelor locale. 

 

Kanoni –Kalypso – Corfu – Glyfada   

Excursia incepe cu vizitarea mănăstirii Valcherna 

construită în secolul al 13-lea, unul din 

simbolurile insulei, continuăm cu peninsula 

Kanoni de unde avem o  panorama superbă 

asupra insulei Pontikonissi. Ne vom continua 

croaziera de-a lungul coastei descoperind 

Calypso Star, Insula Vidos cu flora și fauna 

aparte, orașul Corfu și superba plajă din Glyfada. 

 

Paxi – Antipaxi  

Paxi și Antipaxi sunt doua insule vecine, în 

Marea Ionică, la o distanță de 14 km de Corfu și 

respectiv 20 de km de continent. Paxi seamănă 

cu  o uriașă gradină plutitoare, acoperită cu flori 

de câmp și maslini verzi-argintii, plantați de 

venețieni cu peste 300 de ani in urmă.   

 

 

Laguna albastră și țărmul grecesc 

După doar 25 de minute de navigare 

descoperim peștera Mourtos, unde s-a 

ascuns flota grecească în timpul celui 

de-al doilea razboi mondial. A doua 

noastră oprire va fi în minunatul golf 

unde s-a turnat filmul “Laguna 

Albastra” unde avem ocazia sa inotăm 

în apele exotice. Ultima oprire va fi în 

satul pescaresc Sivota.  

 

Seara greceasca  

Va invitam sa participati la un program 

artistic traditional grecesc, unde veti 

putea savura mancarurile si bauturile 

specifice acestei tari si mai mult decat 

atat veti putea invata cativa pasi din 

dansurile traditionale: sirtaki si zorba. 

 

ZIUA 8  
După micul dejun, transfer la aeroport, 

unde are loc imbarcarea. Sosire in ţară.  

  

 
 

Plecari 

Durata 

Avans la inscriere 

Plecari din 

Pret 



 

 

 
 
Insula care a vrajit poeti si regi. Portul 

care a legat Rasaritul de apus. Locul 

unde a poposit Ulise, maretul erou al 

lui Homer, taramul ales de Poseidon 

pentru a-si trai dragostea cu Amfitriti, 

ramane acelasi incantator loc care 

pana in zilele noastre, gazduieste si 

incanta vizitatorii  contemporani: plin 

de frumusete, romantic, natural, 

incarcat de istorie, dar mai presus de 

toate imprevizibil, Corfu continua si 

astazi sa-si vrajeasca vizitatorul. 

Corfu este insula padurilor si 

muntilor, cu sate cu case albe, ascunse 

in vai, stranduri cu nisip si cu 

locuitorii vestiti pentru ospitalitatea 

lor. Insula  dispune de toate trasaturile 

necesare pentru o vacanta perfecta, 

imbinand stilul grecesc cu cel italian.  
Insula Corfu este renumita pentru 

plantatiile sale de maslini, vita de vie, 

cereale si produse de apicultura.  
Gastronomia insulei a fost 

influentata de civilizatiile care au 

ocupat candva acest teritoriu: sicilieni, 

venetieni, francezi, englezi. Turistii 

vor descoperi specialitatile corfiote in 

multiplele taverne si restaurante care 

ii asteapta: pastitsado – una din cele 

mai cautate specialitati de pe insula 

derivata din bucataria venetiana. Are 

la baza carne de vita gatita in sos de 

tomate si servita cu spaghete; sofrito – 

de origine franco–venetiana si contine 

carne de vita inabusita in sos alb. Se 

serveste deobicei duminica; koum 

kouat –  este un lichior foarte tare 

fabricat din fructul Koumquat, fruct 

care exista doar in Corfu. 
 

 

Potrivit mitologiei grecesti, numele de CORFU  

(KERKYRA – in limba greaca) provine de la 

numele nimfei Korkira, fiica lui Assopos. Zeul 

marilor, Poseidon, s-a indragostit de nimfa si a 

rapit-o aducand-o pe insula. Homer a fost cel 

dintai care a cantat frumsetile insulei, amintind in 

opera sa Odiseea, ca pe coastele insulei, Ulise a 

fost aruncat  de furtuna si gasit de Nausica, fiica 

regelui Alcinous. Regele feacilor i-a pus la 

dispozitie o corabie cu care a ajuns in patria lui 

Itaca.  

Centrul istoric al orasului Corfu Town este 

ridicat intre doua fortarete care marturisesc 

istoria europeana ce dateaza de mai bine de o mie 

de ani, acesta fiind pricipalul motiv pentru care 

acesta a fost integrat in Vestigiile Istoriei lumii 

apartinand UNESCO. 

De vizitat: Muzeul  Arheologic, Muzeul Artei 

Asiatice, Palatul Achillion din Gastouri, Pelekas. 
Paleokastritsa Pe o insula renumita pentru 

peisajul extraordinar, Paleokastritsa sta 

neconcurata ca cea mai impresionanta locatie din 

Corfu. Sase golfuri fermecatoare inconjoara un 

promontoriu impadurit la Paleokastritsa. 

Dealurile care se ridica deasupra statiunii ofera o 

panorama incredibila asupra zonei, iar poteci de 

munte duc la fortareata Angelokastro din sec. 

XIII si manastirea Paleokastritsa. Inainte de 

dezvoltarea intensa a turismului in aceasta zona, 

Paleokastritsa era locul preferat al tuturor 

vedetelor de la Hollywood si vizitata de 

politicieni si oameni de afaceri renumiti, din 

intreaga lume.  
Kassiopi – Fermecatoarea statiune este situata pe 

o mica peninsula in nord-estul insulei Corfu, la 

doar 36 km de oras si aeroport. Statiunea este 

unica pe insula, avand atat o localizare 

pitoreasca, dar si suficienta istorie pentru a-si 

multumi turistii. O vacanta in Kassiopi va avea 

ca incadrare muntele Pantokrator cu plantatiile 

de maslini, vita de vie si citrice si marea Ionica, 

cu privire catre coasta Albaniei. 

Acum o statiune linistita, cu strazi inguste si un 

port de agrement inconjurat de baruri si 

restaurante, Kassiopi si-a castigat renumele 

datorita regelui Neronas care a dispus contruirea 

bailor romane de aici. 

 

 

 
 

Bilet avion cursă charter; 

Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
7 nopţi cazare hotel; 

Demipensiune + apa si vin la masa (1 

pahar); 

BONUS – Excursie ½ zi 

 Tur panoramic oras Corfu; 
Asistenta turistica in limba romana. 

 

 
 

 

Taxe de aeroport– 95 €/ persoană; 

Asigurare medicală de calatorie și 

asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiectivele turistice; 

Alte taxe și cheltuieli personale; 

Programe opţionale. 

 

 

 

 

Turiștii se vor prezenta la aeroport cu 2 

ore înainte de plecare. 

Greutatea maximă admisă gratuit la 

bagajul de cală este de 20 kg. 

Transportul bagajelor care depașesc 

cantitatea admisă gratuit este supus unor 

tarife. Bagajul de mână nu poate depași 

7 kg.  

Nu trebuie sa introduceţi in bagajele 

dumneavoastră obiecte care ar putea 

pune in pericol siguranţa aeronavei sau 

a pasagerilor. 

Orarul de zbor se poate modifica, astfel, 

el va fi comunicat cu exactitate înainte 

de plecare. 

Clasificarea hotelurilor este dată de 

institutţile autorizate din Grecia. 

Hotelurile mentionate pot fi înlocuite cu 

hoteluri similare fără a afecta tariful. 

 

 

 

La frontieră  este obligatorie deţinerea 

unei carţi de identitate sau a unui 

pașaport valabil minim 6 luni. 

Nu este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însa agenţia vă recomandă 

să aveti. 

Pentru a putea ieși din ţară, copiii sub 

18 ani trebuie sa îndeplinească 

urmatoarele condiţii: să călătorească cu 

cel puţin un adult insoţitor, sa deţină 

asupra lor acordul ambilor parinţi (sau 

al părintelui care nu-i insoţește) 

legalizat la notariat; adultul care ii 

insoţește, în cazul în care nu este unul 

dintre părinţi, trebuie sa aibă cazier 

judiciar pe care să il prezinte la 

frontieră. Mai multe informaţii pe 

www.politiadefrontiera.ro. 

 

 

 

   Insula se bucura de o clima 
mediteraneana cu ierni blande si 
veri revigorante. 

 

Formalitaţi 

Clima 

Bine de știut 

Tariful nu include 

Servicii incluse 

http://www.politiadefrontiera.ro/


 

HOTEL MEMENTO KASSIOPI RESORT 3*+ 

 
- DEMIPENSIUNE – 

www.memento-hotels.com    

 

Hotel Memento Kassiopi Resort 3*+  este locul ideal pentru vacanţe placute şi relaxante oferind o atmosfera linistita 

pentru o vacanta memorabila.  

Localizare:  Hotelul este situat in frumoasa insula Corfu , la doar 10 minute mers de satul Kassiopi, in apropiere se 

afla plaja, magazine, restaurante, aeroportul este  la aproximativ 38 km. 

 Hotelul ofera o varietate de facilitaţi precum: 4 piscine, o piscina pentru copii, sezlonguri si umbrele la piscine, 

teren de tenis, sala de fitness, sauna, masa de billiard, tenis de masa, teren de baschet, rent a car, market,  internet, 

schimb valutar, aer conditionat, bar, restaurant, servicii receptie 24 de ore, seri tematice ( seara greceasca, quiz 

night, karaoke, bingo), seif la receptie. 

Facilitati camere:  oaspeţii se pot relaxa in camere spaţioase, frumos decorate, care sunt complet echipate cu baie 

proprie, televizor, frigider, aer conditionat (contra-cost), balcon, telefon, uscator de par, chicineta complet utilata. 

 

Plecari 
Oferta Speciala 

Loc in DBL  

15.04 - Paste 349 € 

22.04, 29.04, 06.05, 13.05, 

20.05, 27.05, 03.06 
295 € 

 

REDUCERE 

Oferta Speciala 

            

 

 
Supliment SGL: 150 euro 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT (fara a beneficia de loc in avion) 

Copil 2-12.99 ani plateste 140 euro (la care se adauga taxa de aeroport 95 euro/pers). Se accepta 1 copil cazat in camera DBL 

standard cu doi adulti sau 2 copii cazati in camera Family cu 2 adulti. (ambii copii beneficiaza de tarful de 140 euro).  

Supliment Family Room 2+2/3+1: 50 euro/persoana 

 

 

 

 

 

* Persoanele care nu au insotitor cu varsta peste 55 ani platesc supliment 50 euro/sejur 7 nopti.  
 BONUS! Pentru posesorii de Senior Voyage Club Card nu se percepe acest supliment. 
* 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.  
* Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul de 

zbor. 

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

* Conditiile de penalizare in caz de anulare sunt urmatoarele: 50% din costul excursiei pentru retragere de la data confirmarii 

pachetului pana la 31  de zile inainte de plecare; 75% din costul excursiei pentru retragerea de la 30 de zile pana la 21 zile 

inainte de plecare; 100% din costul excursiei pentru retragere sub 20 zile inainte de plecare. 

* Pentru acest program nu se pot face partaje. 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 

Observatii: 

Reduceri si suplimente: 

 

http://www.memento-hotels.com/

