Program charter avion

De la
Marmaris – O excursie în staŃiunea
turistică de pe malul turcesc, Marmaris te va
încânta prin posibilitatea de a vedea cel mai
mare bazar din zona nord-estică a
Mediteranei. Bazarul este o adevarată ispită
pentru iubitorii de covoare orientale, aur şi
produse din piele. După o prezentare de aur
și covoare ai timp la dispoziŃie să faci
cumparaturile plănuite sau plimbări pe
frumoasa faleză a orașului Marmaris.
Pațaportul este obligatoriu!

307 euro/pax
Durata
8 zile/ 7 nopti
Plecări
- în fiecare luni -

Plecări din
Bucureşti
Avans la înscriere
Minim 30%
Util şi practic
Specialitati culinare:
Pitaroudia – crochete din năut
Kapamas – carne de capră la cuptor
cu naut și fasole
Soupiorizo – risotto cu caracatișă
Manatsouki – fasole sau naut gătite
într-un vas de pămănt
Rifiki – spate de capră sau oaie
umplut cu orez și gătit într-un vas
de pamânt
Dulciuri:
Melekouni – foarte asemănătoare
cu sarailiile
Talagoutes – clătite cu miere, nuci,
scorșisoară și susan.
Shopping:
Fie ca ești interesat de mărci de
renume sau buticuri, suveniruri sau
accesorii, Rhodos este potrivit
pentru toate gusturile, concurând cu
orice metropolă europeană.
În partea orașului nou se gșsesc
mai ales magazine de marcă, iar
pantofii sunt la jumatate de preș
fașa de restul Europei.
Partea medievală a orașului este
dedicată magazinelor cu bijuterii
din aur și argint. Manopera este de
calitate, iar preșurile foarte bune.
Distracție
Grecii sunt mari amatori de
distracșie nocturnă, iar cluburile şi
barurile oferă atât muzică grecească
live - Bouzoukia - cât și muzică de
club. Pentru seri romantice și
cocktailuri deosebite mergi în
Odyssey Cafe din Faliraki.
Cel mai fierbinte loc este Sting Bar,
tot din Faliraki unde poși dansa și
te poși distra pe cele mai noi
ritmuri.

Excursie în Lindos
Turul începe de la hotel spre estul insulei, la
aprox. 50 km de orașul Rodos, unde se află
localitatea Lindos cu antica acropolă. Este
cel mai vechi si mai frumos sit arheologic
de pe insulă. Pe drum ai posibilitatea să
ZIUA 2 -7 Vă recomandam următoarele admiri satele tipice: Afandou, Archangelos,
Malona, Masari. Se face o scurtă oprire in
excursii opŃionale:
Archangelos pentru vizitarea fabricii de
ceramică.
Turul insulei Rhodos
Vei străbate insula de la est la vest, trecând
prin câteva sate tradiŃionale și pe lângă Filerimos
La 270 m deasupra nivelului mării se ajunge
plaje minunate.
Vei vedea Valea Fluturilor şi Kamiros, la Muntele Filerimos, la acropola anticului
castelul Monolithos, satul Embona renumit Ialyssos. Chiar pe vârf se situează
pentru producŃia de vinuri (inclusiv o vizita Mănăstirea cu hramul Sfanta Fecioară, cu o
la fabrica de vinuri Emery), dar și livezi de faimoasă icoană despre care se spune ca a
măslini și podgorii. șn timpul care îŃi fost pictată de Sfântul Luca.
rămâne la dispozitie, te vei putea bucura de Se pleacă din Filerimos după o pauză pentru
a servi o cafea grecească sau lichiorul
plajă în sudul insulei.
traditional “șapte ierburi”.
Croazieră în insula Symi
O relaxantă croazieră către Insula Symi cu
siguranŃă te va face să traiești sentimente ZIUA 8 – Din nou acasă...
hollywoodiene. Mănăstirea Panormitis cu În cursul zilei se realizează transferul la
biserica Arhanghelului Mihail, bogată în aeroport, pentru intoarcerea în Ńară.
fresce bizantine va constitui primul popas.
De aici, tot cu vaporul, se ajunge în
orășelul Yalos. Decupată parcă dintr-o
pictură, mica asezare este renumită pentru
taverne, dar și pentru magazine.
ZIUA 1 - Către Rhodos…
șntalnire la aeroport cu reprezentantul
agenŃiei pentru îmbarcare pe cursa charter
spre Rhodos. Sosire în insula Rhodos si
transfer la hotel pentru cazare.

Seara grecească
Te invităm sa participi la un
artistic tradișional grecesc, unde
savura mancărurile şi băuturile
acestei șări şi, mai mult decât
putea învăŃa câŃiva paŃi din
tradiŃionale: sirtaki şi zorba.

program
vei putea
specifice
atât, vei
dansurile

Insula Rhodos este cea mai mare
dintre Insulele Dodecaneze în Marea
Egee. Are 78 de km lungime, 38 de km
lăŃime și 57.148 locuitori.

Servicii incluse
Bilet avion cursa charter;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopti cazare;
Masa in functie de hotelul ales.
Asistenta turistica.

Rhodos a devenit un centru regional
important, mulŃumită poziŃiei sale,
climatului și atracŃiilor naturale. Este
cunoscută ca Insula Soarelui. Pindar o
menŃionează într-una din odele sale ca
fiind născută din unirea zeului Helios cu
nimfa Rhoda.

PreŃul nu include
Taxe de aeroport – 95 €/pers;
Asigurare medicala de calatorie si
asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele
turistice;
Alte taxe si cheltuieli personale;
Programe optionale.

Insula este acoperită de un sol fertil, cu
vegetaŃie bogată; cel mai înalt punct de
pe insulă este vârful Atavyros (1.215 m)
situat în partea de sud-vest a insulei.
Insula abundă în locuri încântătoare și
interesante, care merită sa fie vizitate,
cum ar fi Valea Fluturilor, satul Triada,
lângă anticul Ialyssos (Ialissos) pe vârful
Filerimos, unde în secolul 15 a fost
ridicată mănăstirea cu același nume,
ruinele templelor lui Atena și Zeus,
Kameiros (Kamiros) și ruinele orașului
Dorian, Kalithea cu băile termale,
Koskinou, Afandou, Faliraki și Rodini.

Orasul Rhodos
Capitala, denumită tot Rhodos, este
situată în nordul insulei si este compusă
practic din trei orașe: modern, antic și
medieval. Orasul modern are un caracter
cosmopolit, cu majoritatea clădirilor
ridicate în secolul al XX-lea. Orașul
antic, fondat în anul 408 i.Chr. se
mândreste cu ruinele templelor lui Zeus,
Atena și Apollo, cu Stadionul,
Gymnasiumul și Teatrul. Orașul
medieval este inconjurat de zidurile
ridicate de Cruciași. Este împărșit in
două părti inegale: micul Collachio și
marele Burgo sau Hora.
Important este și orasul Lindos.
Contrastul dintre casele de un alb
strălucitor, ridicate pe cele două plaje
terasate si oraşul vechi, formează una din
cele mai uimitoare imagini din Grecia.

Bine de ştiut
Plajele de pe insula Rhodos
Faliraki
Se află la 13 km de Rodos. Este una dintre
staŃiunile preferate de pe insulă. Plaja de aici
este foarte bine organizată, cu șezlonguri și
umbrele pentru închiriat, precum și facilităŃi
pentru practicarea sporturilor marine. șn jurul
plajei sunt o mulŃime de hoteluri, taverne și
baruri.
Ixia
Este o staŃiune turistică in plină dezvoltare,
aflată la 2 km de orașul Rhodos, cu multe
posibilităŃi de shopping, cu taverne originale
grecești și cu o plajă lungă cu pietricele.
Faleza este plină de cafenelele, barurile și
discotecile care se conformează cu
pretenșiile tinerilor.
Ialissos
Se află la 10 km de Rhodos. De-a lungul
falezei sunt foarte multe taverne, cafenele,
magazine și diferite alte posibilităși de
distracșie. Plaja de aici este una dintre cele
mai cosmopolite plaje din Rodos, cu nisip dar
și cu pietricele. Este o locașie populară,
ideală pentru windsurfing.
Kallithea
Satul Kallithea și plaja cu același nume sunt
situate pe coasta de sud-est a insulei Rodos, la
o distanșă de 10 km de capitală. Plaja este
foarte aglomerată, deoarece este renumită
pentru izvoarele termale si saloanele Spa. Este
un loc magic, cu mulși copaci și poși gasi o
mare varietate de hoteluri și taverne.
Elli
Plaja Elli este plaja centrală în capitala din
Rodos, lângă cazino. Este foarte bine
amenajată cu șezlonguri și umbrele pentru
închiriat, precum și cu o mulșime de
taverne.

Compania aeriană:
AEGEAN AIRLINES
Orar de zbor:
OTP-RHO 10:45–12:30
RHO-OTP 13:15–15:00

Turiștii se vor prezenta la aeroport
cu 2 ore inainte de plecare.
Fiecare pasager are dreptul la
maxim doua bagaje de cală cu o
greutate totală de până la 20 Kg.
Aveși dreptul la un singur bagaj
de mână care nu poate depași 7
kg. Nu trebuie sa aveși în bagajele
dumneavoastră obiecte care ar
putea pune în pericol siguranșa
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
autoritașile în domeniu din
respectiva șara.
Hotelurile menșionate pot fi
înlocuite cu hoteluri similare fără a
afecta tariful.
Agenșia își rezervă dreptul de a
reordona programul excursiilor, în
anumite situașii speciale, cu
respectarea
în
totalitate
a
serviciilor.
Agenșia nu face partaje la cazare.

Formalitati
La frontiera
este obligatorie
deșinerea unei carși de identitate
sau pașaport valabil minim 6 luni.
Nu sunt
obligatorii asigurarea
medicală de călătorie și asigurarea
storno însa agenșia vă recomandă
să le aveși.
Pentru a putea ieși din șară,
copiii sub 18 ani trebuie sa
indeplinească
urmatoarele
condișii: să călătorească cu cel
pușin un adult însotitor, să aibă
asupra lor acordul ambilor părinși
(sau al părintelui care nu-i
insoșește) legalizat la notariat;
adultul care îi insoșește, în cazul
în care nu este unul dintre părinti,
trebuie să aibă cazier judiciar pe
care să îl prezinte la frontieră.

Clima
Insula se bucură de un climat de tip
mediteranean, cu veri însorite și
uscate și cu ierni blânde și
ploioase. În perioada estivală,
temperaturile sunt între 17°C și
29°C.

HOTEL MAREBLUE COSMOPOLITAN 4*+

-all inclusivewww.marebluehotels.gr
-Ixia -

REDUCERE
De pana la 24% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Hotelul, modern construit, înconjurat de grădini spectaculoase, peisaje ce își taie respirașia și o vedere
panoramică asupra golfului Trianda, oferă turiștilor servicii de înaltă calitate și o vacanșă de neuitat.
Este un complex hotelier care îmbină calitatea și confortul cu ospitalitatea tradișională grecească. Hotelul este
recomandat tuturor categoriilor de vârstă.
In stașiune se pot practica sporturi acvatice și există multiple posibilităși pentru distracșie.
Locația: Hotelul este situat în renumita stașiune Ixia, la 14km de aeroport și la numai 3.5 km de orașul
Rhodos.
Hotelul a fost recent renovat și este alcătuit din clădirea principală și diverse anexe și bungalouri.
Facilitațile camerelor: cele 377 de camere construite în stil modern și confortabil, în cladirea principală și
anexe, sunt dotate cu aer condișionat individual, încalzire, telefon direct, televizor satelit, uscător de păr, frigider,
seif (contra cost), baie modernă cu duș sau cadă, accesorii de baie, balcon sau terasă, internet wi-fi (contra cost).
Facilitațile hotelului: acesta pune la dispozișia oaspeșilor săi urmatoarele facilităti: restaurante, baruri, piscine,
șezlonguri și umbrele la piscină, prosoape de plajă, teren de tenis, săli de jocuri, tenis de masă, jocuri electronice.
Pentru copii există loc de joacă și mini club, iar la cerere babysitting.
Divertisment: În timpul zilei echipa de animatori a hotelului organizează programe de divertisment pentru adulși
și copii. Activitați sportive ți distractive gratuite: programe de animaŃie, programe de seară, tenis de masă,
teren de tenis, baschet. Contra cost: biliard, jocuri electronice, închiriere rachete şi mingi de tenis, sporturi nautice.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL
06.06, 13.06, 20.06
617 €
27.06, 26.09
629 €
04.07, 19.09
659 €
12.09
699 €
05.09
699 €
11.07, 18.07, 29.08
732 €
22.08
732 €
25.07, 01.08, 08.08,
732 €
15.08
Supliment camera Family/persoana
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
Supliment SGL

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 24%
aplicata pana la
18.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 21%
aplicata pana la
15.05

469 €
478 €
501 €
531 €
531 €
556 €
556 €

487 €
497 €
521 €
552 €
552 €
578 €
578 €

489 €
539 €
559 €
559 €
579 €
579 €
589 €

556 €

578 €

599 €

40 €
30 €

40 €
30 €

40 €
30 €

290 €
290 €
Copil 0-1.99 ani GRATUIT
Primul si al 2-lea copil 2-13.99 ani platesc transportul 130 euro + taxe aeroport
(pentru 2 copii cazare in Family Room)

OFERTA
SPECIALA
**LOCURI
LIMITATE

290 €

*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 LINDOS IMPERIAL 5*
-all inclusive-Kiotari-

REDUCERE
De pana la 27% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Localizare: hotelul este situat într-o locaŃie minunată la malul mării în oraşul Kiotari, la 10 km de staŃiunea Lindos,
50 km de Rhodos şi la 55 km de aeroport. Hotelul oferă servicii impecabile şi facilităŃă de cea mai bună calitate,
fiind recomandat atât pentru familii, cât şi pentru cupluri sau grupuri.
FacilităŃi camere: hotelul deŃine 450 de camere elegante cu vedere la mare ce pun la dispoziŃia oaspeŃilor săi
următoarele facilităŃi: AC, telefon, satelit TV LCD, seif, mini frigider, baie cu duş, uscător de păr, balcon / terasă.
FacilităŃi hotel: recepŃie, 4 restaurante, baruri, exchange, rent-a-car, Spa & Wellness, hammam, saună, masaj
(contra cost), centru de înfrumuseŃare, minimarket, magazine de suveniruri, boutique.
Piscină: piscină exterioară cu umbrele şi şezlonguri, piscină pentru copii şi piscină interioară.
Divertisment: oaspeŃii pot merge la teatrul din incinta hotelului, sală de fitness, programe de animaŃie, loc de joacă
pentru copii, mini club ( pentru copii între 4 – 12 ani ), teren de tenis, mini fotbal, volei pe plaja privată, diverse
sporturi acvatice.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL
06.06, 13.06, 20.06,
27.06, 05.09, 12.09,
725 €
19.09, 26.09
04.07
761 €
29.08
797 €
11.07, 18.07, 25.07,
01.08, 08.08, 15.08,
851 €
22.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
Supliment SGL
Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani cazare
in camera DBL cu pat suplimentar

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 27%
aplicata pana la
25.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 24%
aplicata pana la
15.05

OFERTA
SPECIALA

529 €

551 €

576 €

556 €
582 €

578 €
606 €

605 €
634 €

621 €

647 €

677 €

30 €

30 €

30 €

360 €

360 €

360 €

150 €

150 €

150 €

**LOCURI
LIMITATE

Copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-11.99 ani plateste transportul 130 euro + taxe

*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 LINDOS ROYAL 4*+
- all inclusive -Lindos-

REDUCERE
De pana la 22% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Localizare: hotelul este situat în staŃiunea Lindos, la 10 m de plajă, la aproximativ 5 km de oraşul Lindos, la 45
km de Rhodos şi la 53 km de aeroport.
FacilităŃi camere: camerele hotelului sunt în numar de 294 şi sunt dotate cu: satelit TV, telefon, AC, frigider, baie
cu cadă şi duş, uscător de păr, balcon / terasă.
FacilităŃi hotel: recepŃie, restaurant, bar, lift, AC în lobby, internet (contra cost), grădină, sală de conferinŃă,
magazine de suveniruri, stand cu ziare, rent-a-car, exchange.
Piscină: 3 piscine exterioare, piscină pentru copii, bar la piscină.
Divertisment: mini club pentru copii, programe de animaŃie, teren de tenis, volei pe plajă, facilităŃi pentru
practicarea sporturilor acvatice, centru de fitness.

STANDARD
Plecari
Loc in DBL
06.06, 13.06
601 €
20.06
601 €
27.06
622 €
04.07, 11.07
640 €
26.09
650 €
12.09, 19.09
650 €
05.09
650 €
29.08
694 €
18.07
694 €
25.07, 01.08, 08.08,
727 €
15.08, 22.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
Supliment SGL
Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani cazare
in camera DBL cu pat suplimentar

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 22%
aplicata pana la
22.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 20%
aplicata pana la
15.05

OFERTA
SPECIALA

469 €
469 €
485 €
499 €
507 €
507 €
507 €
541 €
541 €

481 €
481 €
498 €
512 €
520 €
520 €
520 €
555 €
555 €

499 €
529 €
559 €
579 €
539 €
559 €
579 €
579 €
599 €

567 €

582 €

599 €

30 €
310 €

30 €
310 €

30 €
310 €

130 €

130 €

130 €

**LOCURI
LIMITATE

Copil 0-1.99 ani GRATUIT
Primul copil 2-11.99 ani plateste 130 euro + taxe

*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.

LINDOS VILLAGE 4*
- all inclusive–
-Lindos-

REDUCERE
De pana la 22% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Dacă sunteși gata pentru o vacanșă liniștitoare și la standardele cele mai inalte, hotelul Lindos Village este exact
locașia dorită.
Localizare: hotelul este situat pe un deal, care priveşte peste Marea Egee, la 10 m distanŃă de plajă. Este recomandat
familiilor cu copii, dar nu numai şi se află la doar câteva sute de metri de staŃia de autobuz de unde puteŃi lua o cursă
către toate punctele importante ale insulei.
FacilităŃi camere: hotelul pune la dispoziŃia oaspeŃilor săi 188 de camere luxoase dotate cu: telefon, satelit TV, AC,
seif, acces internet, baie cu duş, balcon.
FacilităŃi hotel: recepŃie, restaurant, restaurant a la carte pe plaja privată, bar, lift, baby sitting, magazine de
suveniruri, ziare, casino, hammam, baie turcească, masaj, sală de gimnastică, rent-a-car, parcare, gradină.
Piscina: hotelul are 2 piscine exterioare, piscină pentru copii, bar pe plajă.
Divertisment: diferite sporturi acvative, volei pe plajă, tenis de masă, sală de fitness, teren de joacă pentru copii.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL
06.06, 13.06, 19.09
549 €
20.06
549 €
26.09
549 €
27.06
565 €
04.07
587 €
11.07
587 €
18.07
587 €
05.09
587 €
12.09
587 €
25.07, 01.08, 08.08,
689 €
15.08, 22.08, 29.08
Reducere cazare in TPL/fiecare
persoana
Supliment SGL
Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani
cazare in camera DBL cu pat
suplimentar

FIRST
EARLY
MINUTE
BOOKING
Loc in DBL cu
Loc in DBL cu
REDUCERE 22%
REDUCERE 19%
aplicata pana la 22.03 aplicata pana la 15.05

OFERTA
SPECIALA
**LOCURI
LIMITATE

428 €
428 €
428 €
441 €
458 €
458 €
458 €
458 €
458 €

445 €
445 €
445 €
458 €
475 €
475 €
475 €
475 €
475 €

449 €
459 €
469 €
459 €
479 €
519 €
549 €
529 €
489 €

537 €

558 €

579 €

20 €

20 €

20 €

280 €

280 €

280 €

100 €

100 €

100 €

Copil 0-1.99 ani GRATUIT
Primul copil 2-11.99 ani plateste 130 euro + taxe
*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 EVI 3*
-all inclusivewww.evihotel.gr
- Faliraki-

REDUCERE
De pana la 23% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Locatia: Hotelul Evi este situat in Faliraki, una dintre cele mai populare zone turistice ale insulei, oferind plaje
nisipoase, viașa de noapte intensă, numeroase posibilităși de practicare a sporturilor acvatice.
Facilitațile camerelor Hotelul oferă oaspetilor 240 camere confortabile dotate cu baie cu duș sau cadă, telefon,
balcon sau terasă, aer condișionat, minibar/ frigider.
Facilitațile hotelului: Oaspeșii hotelului au la dispozișie recepșie, seif (contra-cost), acces internet, lobby
(contra-cost), cocktail bar, lounge cu televizor, snack bar, bar la piscina, restaurant, piscină cu șezlonguri și
umbrele gratuite și mini market.
Familiile cu copii pot gasi aici loc de joacă și piscină pentru copii.

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 23%
aplicata pana la
18.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 19%
aplicata pana la
15.05

06.06, 13.06, 26.09
399 €
20.06, 19.09
429 €
27.06, 04.07, 11.07,
459 €
29.08, 05.09, 12.09
18.07, 25.07,01.08,
479 €
08.08, 15.08, 22.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana

307 €
330 €

323 €
347 €

369 €
379 €

353 €

372 €

399 €

369 €

388 €

419 €

10 €

10 €

10 €

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

160 €

160 €

160 €

70 €

70 €

70 €

STANDARD
Plecari
Loc in DBL

OFERTA
SPECIALA
**LOCURI
LIMITATE

Copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-12.99 ani plateste 130 euro + taxe

*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

