Program charter avion

8 zile/ 7 nopŃi

-în fiecare marŃi -

București

Minim 30%

SpecialitaŃi culinare
Kos este insula care oferă plăceri
gastronomice unice. Ȋn Kos se
respectă bucataria mediteraneană greacă, adică peȊte, legume, ulei
de măsline Ȋi paste, în combinaŃie
cu reŃete tradiŃionale locale.
BineînŃeles, nu poate lipsi desertul
pe bază de miere Ȋi vinul.
•Xinomyzithra, o supă locală cu
brânză.
•Galomyzithra, un fel de brânză
preparată din lapte de vacă.
•Krasotyri, care este o brânză
unică, iute Ȋi care conŃine vin.
•Sarsoymades - un desert local
tradiŃional cu miere.
•Loukoumades Ȋi xerotigana sunt
snacksuri dulci prăjite.
Shopping: pe lângă magazinele de
pielarie Ȋi blanuri, bijuterii Ȋi
produse artizanale din ceramică,
produse cosmetice pe baza de ulei
de măsline, veŃi găsi Ȋi magazine
de îmbrăcăminte Ȋi încalŃăminte
ale caselor de renume.
Transportul local
Ȋn Kos transportul cu autobuzul
este foarte bine organizat. PoŃi
vizita destinaŃiile turistice cu bilete
foarte ieftine. Ȋn capitala insulei
poŃi folosi autobuzele locale, iar
pentru distanŃe mai mari autobuzele
KTEL. Rutele sunt foarte frecvente
Ȋi staŃia centrală de autobuze se
află în centru, pe strada Cleopatra.
PoŃi vizita regiuni ca Mastichari,
Saint Stefanos, Tigaki, Kefalos,
Pyli, Asklipieion Ȋi Saint Fokas.

De la

ZIUA 1 - Catre Kos…
Intâlnire în aeroport cu reprezentantul
agenŃiei pentru imbarcare în cursa spre Kos.
Sosire în insula Kos Ȋi transfer la hotel
pentru cazare.
ZIUA 2 - 7 Vă recomandăm urmatoarele
excursii opŃionale:
Turul Insulei Kos
Transfer de la hotel cu ghid profesionist. Ne
îndreptăm spre Asklepieion pentru o vizită
de aproximativ o oră (inclusă în preŃ) apoi
mergem spre pitoreasca aȊezare Zia (din
Muntele Dikairos) unde ne vom putea
plimba Ȋi lua o pauză de cafea. Trecem
prin satele Pyli Ȋi Kardamena spre Kefalos.
Vom lua prânzul într-un restaurant pe plajă
din Golful Kamari (inclus în preŃ). Ne
întoarcem prin Antimachia Ȋi Mastichari
înapoi la hotel. Turul durează între 5 Ȋi 7
ore.
Insula Kos noaptea
Plecare de la hotel spre oraȊul Kos unde
veŃi fi insoŃiŃi în faimosul “Bar Street”, întrun club de noapte sau Disco-Club din oraȊ.
Vizită la parcul acvatic Lido din
Mastichari
VeŃi fi insoŃiŃi la Parcul Acvatic Lido pentru
înot Ȋi distracŃie.
Kalymnos – Plati – Pserimos
Plecare în jur de ora 09:30 din portul Kos la
bordul unui vapor din lemn (excursia până
la Klymnos durează aproximativ 90
minute). Ajungem în pitorescul oraȊ din
Kalymnos, Pothia, ne plimbăm de-a lungul
portului, vizităm fabrica de bureŃi unde vom
vedea o demonstraŃie despre cum se fabrică
bureŃii. Ne indreptăm apoi cu acelaȊi vapor
spre plajele nisipoase din Plati pentru înot
iar la bord vom participa la un barbeque cu
ouzo (inclus în preŃ). Mai tarziu vom naviga
spre golful Pserimos unde ne putem relaxa
Ȋi vom ajunge in Kos în jur de ora 17:30.

Nissyros
Plecăm de la hotel spre Kardamena cu
autocarul (aproximativ 45 minute) iar apoi
cu vaporul spre Nissyros. Ajungem în
Mandraki, facem o scurtă plimbare prin port
înainte de a pleca cu minifurgonetele spre
Vulcan (30 min.) unde vom coborî spre
crater. Ne intoarcem la Mandraki, vizităm
oraȊul idilic Ȋi vom lua prânzul într-o
tavernă autentică. OpŃional se vizitează
Mănăstirea Panagia Spiliani apoi ne vom
întoarce in Kardamena iar la hotel vom
ajunge în jur de ora 18:00.
Bodrum
Ne imbarcăm din portul Kos pe un vas Ȋi
plecăm în jurul orei 09:00 după verificarea
paȊapoartelor. Ȋn 25 minute ajungem în
Bodrum (Alikarnassos). Dupa ce ajungem
în Bodrum începem turul cu o mică oprire
pentru fotografierea Morilor de Vânt,
vizităm apoi Mausoleul (intrarea opŃională)
Ȋi teatrul antic, vom merge într-un centru
comercial pentru o pauză de cafea. Urmează
apoi prânzul la o tavernă Ȋi plimbări în
oraȊ Ȋi în port. După controlul vamal vom
pleca înapoi spre Kos la ora 16:00. Vom
ajunge în Kos de unde vom fi transportaŃi
către hotel în jurul orei 17:00. PaȊaportul
este obligatoriu!
șnot în ape termale
Plecare de la hotel spre Thermae pentru înot
Ȋi plajă în apele termale terapeutice.
Seara Grecească
Se pleacă de la hotel la ora 18:30 cu
autocarul spre pitorescul sat Zia. Ajungem
în sat unde putem vedea Ȋi apusul soarelui.
Cina se serveȊte intr-un restaurant cu
vedere panoramică asupra împrejurimilor,
unde se servesc mancăruri greceȊti, vin de
casă Ȋi suc de portocale (incluse în preŃ),
muzica live, dansuri tradiŃionale greceȊti.
Ne întoarcem la hotel în jurul orei 23:30.
ZIUA 8 – Din nou acasa...
Ȋn cursul zilei se realizează transferul la
aeroport, pentru intoarcerea în Ńară.

Insula Kos, insula lui Hipocrate
(părintele
medicinei),
a
fost
binecuvântata cu un climat cald, peisaje
magnifice, plaje încantatoare Ȋi
însorite, câmpii fertile, dar Ȋi cu
localnici foarte ospitalieri Ȋi o mulŃime
de situri arheologice.
Insula Kos face parte din grupul de
Insule Dodecanese, fiind localizată chiar
în inima acestui complex de insule,
înconjurată de Marea Egee, între
insulele Kalymnos (în nord) Ȋi
Nissyros (în sud). Se intinde pe o
suprafaŃa de 290 km patraŃi Ȋi are, 112
km de coastă Ȋi aprox 27.000 locuitori.
Este a treia insulă ca marime după
Rodos Ȋi Karpatos Ȋi a doua insula
după Rodos care atrage cei mai mulŃi
turiȊti (aprox 100.000), majoritatea
fiind englezi, dar Ȋi germani, olandezi,
ruȊi, polonezi. Farmecul specific al
insulei, satele ei pitoreȊti Ȋi plajele
însorite încânta vizitatorul.
Peisajul natural este de o frumuseŃe
covârȊitoare, siturile Ȋi monumentele
antice, arhitectura specifică din Kos
atrag un numar mare de vizitatori în
fiecare vara, depaȊind de 2 sau 3 ori
numărul
locuitorilor.
Această
fermecatoare insulă a Greciei încânta
privirea vizitatorilor cu forme de relief
diverse - mare si munte - oferind o
combinaŃie unica de vechi Ȋi modern,
locaȊuri de cult în stil ortodox,
obiceiuri Ȋi tradiŃii, precum Ȋi deliciile
bucătăriei greceȊti.
Capitala insulei
OraȊul îi impresionează imediat pe
turiȊti prin imensele străzi pavate cu
asfalt, dar integrate perfect în verdeaŃă,
prin numeroasele alei străjuite de arbori,
totul arătând existenŃa unui proiect
urbanistic reuȊit. Cu multe atracŃii
turistice arheologice ce se regăsesc in
apropierea oraȊului Ȋi cu străzile largi
Ȋi drepte, Kos este ideal pentru a te
plimba pe jos sau cu bicicleta, oraȊul
fiind cunoscut chiar sub numele de
“OraȊul bicicletelor”. Magazinele,
barurile,
restaurantele,
cafenelele,
centrele de informaŃii turistice vă permit
să gasiŃi tot ceea ce vă doriŃi. Portul
oraȊului este unic, pitoresc cu foarte
multe bărci destinate excursiilor, yahturi
Ȋi bărci pentru pescuit. La o distanŃa
mică de oraȊ, atât în nord cât Ȋi în sud
(zona Lambis) sau în est (zona Psalidi)
sunt amenajate plaje cu toate facilităŃile,
inclusiv sporturi de apă. Ȋn zona Psalidi
se gaseȊte singurul camping de pe
insulă.

Servicii incluse
Bilet avion cursă charter;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopŃi cazare;
Masă în funcŃie de hotelul ales.
Asistenta turistica.

PreŃul nu include
Plajele de pe insula Kos
Lambi este situată lângă oraȊul Kos, Ȋi se
întinde pe o lungime de mai mult de 1 km.
Plaja este foarte populară printre turiȊti, în
special datorită apropierii de oraȊ Ȋi accesul
la facilităŃile acestuia.
Plaja Psalidi este situată foarte aproape de
oraȊul Kos, la 3,5 km, pe drumul ce duce la
Agios Focas Ȋi Therme.
Este o plajă cu nisip Ȋi pietricele, amenajată
cu umbrele Ȋi Ȋezlonguri, cu taverne Ȋi cu
facilităŃi pentru practicarea sporturilor acvatice.
Marmari este situată in partea de nord a
insulei, la 15 km vest faŃă de oraȊul Kos. Este
o plajă lungă cu nisip, foarte populară printre
turiȊti datorită frumuseŃii sale.
Mastichari este situată în satul cu acelaȊii
nume, la o distanŃă de 22 km de capitală. Este o
plajă exotică, cu nisip alb Ȋi apă turcoaz.
Există Ȋi un port micuŃ, de unde se
organizează excursii către insula Kalymnos.
Tigaki se află lângă centrul comercial din Kos,
la o distanŃă de 10 km. Este o plajă foarte
cosmopolită Ȋi foarte bine organizată. Este
locul ideal pentru a practica "wind surfing" Ȋi
se întinde pe o distanŃă de 10 km lungime.
Agios Fokas este una dintre plajele cele mai
pitoreȊti din Kos, deoarece combină într-un
mod unic nisipul cu pietrele. Se află la o
distanŃă de 6 km, la sud de capitală.
Thermes este localizată la vest de capitală, la o
distanŃă de 8 km. Este populară pentru
izvoarele termale, ideale pentru curele in
reumatism si artrită.

Compania aeriană:
AIR BUCHAREST
Orar de zbor:
OTP-JTR-KGS 07:00 –09:30
KGS-OTP 10:15 – 11:45

Taxe de aeroport – 95 €/pers;
Asigurare medicală de călătorie Ȋi
asigurare storno;
Taxele de intrare la obiectivele
turistice;
Alte taxe Ȋi cheltuieli personale;
Programe opŃionale.

Bine de stiut
TuriȊtii se vor prezenta la aeroport
cu 2 ore înainte de plecare.
Fiecare pasager are dreptul la
maxim două bagaje de cală cu o
greutate totală de până la 20 Kg.
AveŃi dreptul la un singur bagaj de
mână care nu poate depaȊi 7 kg.
Nu trebuie sa aveŃi în bagajele
dumneavoastră obiecte care ar
putea pune în pericol siguranŃa
aeronavei sau a pasagerilor.
Orarul de zbor se poate modifica,
astfel, el va fi comunicat cu
exactitate înainte de plecare.
Clasificarea hotelurilor este data de
autorităŃile în domeniu din
respectiva Ńară.
Hotelurile menŃionate pot fi
înlocuite cu hoteluri similare fără a
afecta tariful.
AgenŃia îȊi rezervă dreptul de a
reordona programul excursiilor, în
anumite situaŃii speciale, cu
respectarea
în
totalitate
a
serviciilor.
AgenŃia nu face partaje la cazare.

FormalitaŃi
La frontieră
este obligatorie
deŃinerea unei cărti de identitate
sau paȊaport valabil minim 6 luni.
Nu sunt obligatorii asigurarea
medicală de călătorie Ȋi asigurarea
storno, însă, agentia vă recomandă
să le aveŃi.
Pentru a putea ieȊi din Ńară, copiii
sub 18 ani trebuie sa indeplinească
urmatoarele
condiŃii:
să
călătorească cu cel puŃin un adult
însoŃitor, sa aibă asupra lor acordul
ambilor părinŃi (sau al părintelui
care nu-i insoŃeste) legalizat la
notariat; adultul care îi insoŃeste, în
cazul în care nu este unul dintre
părinŃi, trebuie să aibă cazier
judiciar pe care să îl prezinte la
frontieră.

Clima
Clima este mediteraneană, cu ierni
blânde Ȋi cu o temperatură medie
de 31 grade Celsius în timpul verii.

KIPRIOTIS VILLAGE 4*+
-all inclusivewww.kipriotis.gr
-Psalidi-

REDUCERE
de pana la 19% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea
locurilor

Complexul hotelier se bucură de o aȊezare avantajoasă nu departe de capitala Insulei Kos într-o locaŃie plină de
vegetaŃie.
LocaŃia Hotelul este situat pe frumoasa plajă din Psalidi, oferind o vedere spectaculoasă asupra mării Egee.
FacilitaŃile camerelor: Hotelul deŃine 651 de camere Ȋi apartamente spaŃioase Ȋi frumos decorate, cu balcoane
sau terase mari ce oferă o vedere frumoasă la mare, la piscină sau la gradină. Toate camerele sunt dotate cu aer
condiŃionat, baie cu uscător de păr, televizor satelit, frigider, telefon, facilităŃi pentru prepararea cafelei Ȋi a
ceaiului, balcon sau terasă.
FacilitaŃile hotelului: acesta pune la dispoziŃia turiȊtilor restaurant, acces internet, seif, baruri, 3 piscine, 2 piscine
pentru copii, fitness, saună, tenis, baschet, teren de volei, mini fotbal, masă de tenis, billiard, scuba diving, jocuri
electronice, coafor, internet corner, spălătorie. FacilităŃi pentru copii: loc de joacă, tobogane, miniclub, animaŃie de
zi Ȋi seara, baby-sitting.
FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 19%
aplicata, pana la
19.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 16%
aplicata, pana la
15.05

07.06, 20.09
569 €
14.06, 13.09
569 €
21.06, 28.06, 06.09
569 €
05.07, 30.08
615 €
12.07, 19.07, 26.07,
02.08, 09.08, 16.08,
693 €
23.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana

461 €
461 €
461 €
498 €

478 €
478 €
478 €
517 €

499 €
519 €
529 €
549 €

561 €

582 €

599 €

25 €

25 €

25 €

Supliment SGL
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani cazare
in camera DBL cu pat suplimentar

290 €

290 €

290 €

130 €

130 €

130 €

STANDARD
Plecari
Loc in DBL

OFERTA
SPECIALA
**LOCURI
LIMITATE

Copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-12.99 ani plateste 140 euro transportul + taxe aeroport

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului
ofertei. Rezervările făcute în perioada de first/ early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile
se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta
oferta poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

IBEROSTAR KIPRIOTIS PANORAMA 5*
- iberostar all inclusivewww.iberostar com
- Psalidi –

REDUCERE
de pana la 15% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Făcând parte dintr-un lanŃ prestigios de hoteluri, Iberostar Panorama oferă clienŃilor săi servicii de calitate prin
standardele impuse. Prin poziŃia sa avantajoasă hotelul are acces rapid la capitala insulei Kos.
LocaŃia: Hotelul este situat în staŃiunea Psalidi Ȋi ofera o vedere panoramică asupra zonei. Hotelul se află la 250
de metri de plajă Ȋi la 2 km de centrul staŃiunii.
FacilitaŃile camerelor: Hotelul oferă 436 camere mobilate Ȋi utilate modern, spaŃioase, ce pun la dispoziŃia
clienŃilor telefon, mini-frigider, seif (contra-cost), TV satelit, aer condiŃionat, uscător de păr, radio, terasă sau
balcon.
FacilitaŃile hotelului: acesta pune la dispoziŃia turistilor piscină cu apă dulce, aer condiŃionat, lobby cu acces
internet (contra-cost) parcare acoperită, restaurant, bar, parcare, lobby bar spaŃios, piscină interioară, cursuri de
aerobic, teren de tenis, coafor, acces la internet, sală de conferintă.
ActivitaŃi extra: Hotelul pune la dispoziŃia turiȊtilor Ȋi o gamă de activităŃi extra pentru asigurarea petrecerii
timpului într-un mod cât mai plăcut: saună, centru spa Ȋi welness.
Mese: iberostar all inclusive - mese Ȋi băuturi pe toată durata zilei conform programului hotelului, meniu
bogat Ȋi variat.
FIRST
EARLY
OFERTA
STANDARD
MINUTE
BOOKING
SPECIALA
Loc in DBL cu
Loc in DBL cu
Plecari
REDUCERE 15%
REDUCERE 12%
**LOCURI
Loc in DBL
aplicata, pana la
aplicata, pana la
LIMITATE
23.03
15.05
07.06, 20.09
14.06, 13.09
21.06
28.06
05.07
30.08, 06.09
23.08
12.07, 19.07, 26.07,
02.08, 09.08, 16.08

565 €
590 €
590 €
635 €
635 €
655 €
655 €

480 €
502 €
502 €
540 €
540 €
557 €
557 €

497 €
519 €
519 €
559 €
559 €
576 €
576 €

499 €
539 €
559 €
579 €
599 €
579 €
599 €

679 €

577 €

598 €

619 €

Reducere cazare in TPL/fiecare persoana

30 €

30 €

30 €

Supliment SGL
Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani cazare
in camera DBL cu pat suplimentar

320 €

320 €

320 €

150 €

150 €

150 €

Copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-11.99 ani plateste 140 euro transportul + taxe aeroport

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului
ofertei. Rezervările făcute în perioada de first/ early booking nu permit modificări de nume sau anulări.
Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta
oferta poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

HOTEL APOLLON 4*
- demipensiune www.apollonhotels.gr
- Lambi-

REDUCERE
de pana la 20% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Localizare: Hotelul Apollon este situat la 1 km distanŃa de centrul oraȊului Kos, in zona Lambi Ȋi la numai 180
metri de frumoasa plajă Nea Alikarnassos.
Ȋn apropierea hotelului sunt supermarketuri, iar în faŃa hotelului este o staŃie de autobuz ce vă oferă posibilitatea
de a vizita insula cu mijloacele de transport în comun.
FacilităŃile camerelor: Camerele hotelului sunt confortabile Ȋi spaŃioase, dotate cu baie cu duȊ sau cadă,
uscător de păr, telefon, televizor, aer conditionat, mini-frigider, balcon sau terasă.
FacilităŃile hotelului: acest hotel ofera turiȊtilor acces internet, biliard, jocuri electronice, loc de joacă pentru
copii, jacuzzi, piscină, lounge, salon TV, inchirieri de maȊini, biciclete, scutere, restaurant, snack-bar la piscină,
teren de tenis.
FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 20%
aplicata, pana la
17.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 15%
aplicata, pana la
15.05

406 €
430 €
430 €
430 €
461 €
502 €
502 €

325 €
344 €
344 €
344 €
369 €
402 €
402 €

345 €
366 €
366 €
366 €
392 €
427 €
427 €

369 €
369 €
399 €
429 €
429 €
429 €
449 €

516 €

413 €

439 €

449 €

Reducere cazare in TPL/fiecare persoana

15 €

15 €

15 €

Supliment SGL
Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani cazare
in camera DBL cu pat suplimentar

160 €

160 €

160 €

70 €

70 €

70 €

STANDARD
Plecari
Loc in DBL
20.09
07.06, 14.06, 13.09
21.06, 06.09
30.08
28.06, 23.08
05.07
16.08
12.07, 19.07, 26.07,
02.08, 09.08

OFERTA
SPECIALA
**LOCURI
LIMITATE

Copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-11.99 ani plateste 140 euro transportul + taxe aeroport;

Supliment all inclusive – 90 euro/pers/sejur
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului
ofertei. Rezervările făcute în perioada de first/ early booking nu permit modificări de nume sau anulări.
Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta
oferta poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

HOTEL SENSIMAR MICHELANGELO 5*
-demipensiune www.michelangelo.gr
-Agios Fokas-

REDUCERE
de pana la 17% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Hotelul este recent contruit în stilul modernist al unui complex hotelier, pe malul mării fiind aȊezat în trepte ce
coboara spre Ńărm Ȋi oferă o priveliȊte minunată asupra mării. Luxul este intâlnit la tot pasul în arhitectură dar se
regăseȊte Ȋi în calitatea serviciilor oferite clienŃilor săi.
LocaŃia: Este situat în staŃiunea Agios Fokas, pe plajă, la numai 8 km de oraȊul Kos oferind turiȊtilor o vacanŃă
de neuitat într-o locaŃie cu peisaje spectaculoase. Este contruit în formă de amfiteatru, iar camerele sale oferă o
vedere spectaculoasă la mare sau la gradină.
FacilitaŃile camerelor: Toate camerele sunt modern mobilate, spaŃioase Ȋi dotate cu baie proprie, sistem de
climatizare, frigider, telefon, tv satelit, seif (contra-cost), uscător de păr, balcon sau terasă, acces internet (contracost).
FacilităŃile hotelului: acesta pune la dispoziŃia turiȊtilor recepŃie, lobby, restaurant, terasă, restaurant a-la-carte
cu specific grecesc, bar, internet contra cost, magazin de bijuterii, coafor, piscină interioară, gradină, 4 piscine
exterioare, baruri la piscină, jacuzzi, aerobic, tenis de masă, tenis, minigolf, sală fitness, mini club, loc de joacă
pentru copii.
Contra cost servicii precum: Spa, saună, masaj, biliard, salon de infrumuseŃare.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL
07.06
547 €
20.09
559 €
14.06, 21.06, 28.06,
559 €
13.09
05.07
598 €
06.09
611 €
12.07, 30.08
650 €
19.07, 26.07, 02.08,
650 €
09.08, 16.08, 23.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 17%
aplicata, pana la
25.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 14%
aplicata, pana la
15.05

OFERTA
SPECIALA

454 €
464 €

470 €
481 €

499 €
499 €

464 €

481 €

519 €

496 €
507 €
540 €

514 €
525 €
559 €

539 €
539 €
569 €

540 €

559 €

589 €

25 €

25 €

25 €

**LOCURI
LIMITATE

Supliment SGL

280 €
280 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Un copil 2-13.99 ani plateste numai 140 euro transportul + taxe aeroport;

280 €

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului
ofertei. Rezervările făcute în perioada de first/ early booking nu permit modificări de nume sau anulări.
Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta
oferta poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

