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Cap Aurora
LOCALIZARE

Micutā şi cochetā, statiunea Jupiter – Cap 
Aurora este situată în sudul litoralului 
românesc, între staţiunile Neptun (la nord) şi 
Venus (la sud) şi în imediata apropiere a vechii 
cetăti greceşti Callatis, actualul Municipiu 
Mangalia. Partea sudică a staţiunii, situată 
între Marea Neagra şi Pădurea de stejari şi 
mesteceni Comorova (plantată sub înaltul 

patronaj al Regelui Carol I), şi-a dobândit 
numele de la promontoriul pe care a fost 
construită la începutul anilor ’70: Cap Aurora. 
Faleză înaltă, golfurile crenelate, protejate de 
diguri ce se avântă adânc în mare dau un aer 
aparte acestei mici staţiuni, creând un puternic 
contrast cu întinderile netede de nisip din 
nordul litoralului românesc. 

În continuarea staţiunii Jupiter, pe o lungime 
de 1 km, se întinde staţiunea Cap Aurora, cea 
mai mică dintre staţiunile litoralului românesc. 
Staţiunea este străbătută de străzi şi alei 
umbroase, perfecte pentru plimbare. Este 
o locaţie liniştită şi plină de farmec. În zonă, 
ţărmul mării este mai înalt faţă de plajă, iar 
hotelurile sunt aşezate aproape de malul mării. 

TRATAMENT

Plaja din Jupiter comunică cu cea de la Neptun 
aflându-se în continuarea acesteia. Are o 
lungime de câteva sute de metri şi are un 
aspect asemănător cu cea din Neptun fiind 
lată şi cu nisipul fin. Aceasta se întinde pe o 
lungime de aproximativ 1 kilometru şi este 
brăzdată de câteva golfuri delimitate de diguri 
de protecţie. Unde aceste golfuri “ înghit” 
uscatul, plaja este îngustă, lăţindu-se în zonele 
digurilor de protecţie şi în partea de nord, 
către staţiunea Neptun. Anumite sectoare de 
plajă sunt amenajate cu şezlonguri şi umbrele. 
În zona staţiunii Cap Aurora, plaja este îngustă 

şi modelată de golfuri. Având în vedere că 
ţărmul este mai înalt în această zonă, accesul 
pe plajă se face pe scări sau alei care coboară 
lin pe nisip. 
Factorii naturali de cură sunt apa Mării Negre, 
clorurată, sulfatată, sodică, magneziană şi 
climatul maritim, bogat în aerosoli salini. 
Plaje mari, cu nisip fin, amenajate pentru 
helioterapie şi talazoterapie. Staţiunea este 
indicată atât pentru odihnă şi cură heliomarină 
în vacanţele de vară, cât şi pentru tratament 
curativ. 

Divertisment Plaja Copii Tratament
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RESTAURANTE, TERASE, CLUBURI

Staţiunea Jupiter cuprinde suficiente 
restaurante, terase, autoserviri, fast food-uri şi 
patiserii încât turiştii să îşi potolească foamea 
cu preparate culinare foarte variate. Multe 
dintre aceste localuri sunt construite în zonă de 
nord a staţiunii, pe partea opusă mării. 
O atracţie interesantă este restaurantul 
Cătunul, ridicat în stil arhitectonic specific 
Dobrogei, care imită o casă autentică. 
Numeroasele posibilităţi de distracţie, sporturi 
nautice, excursii interne şi externe garantează 
o vacanţă completă. Restaurant Vila Wolf, 
beneficiind de terasă exterioară, este situat 
într-un cadru ambiant deosebit la etajul II al 
vilei, asigurând în condiţii ireproşabile toate 
cele trei mese zilnice, inclusiv organizarea 
dineurilor şi meselor festive. Restaurant 
Tismana, parte a hotelului cu acelaşi nume, 

îşi aşteaptă clienţii cu delicioase preparate 
ale bucătăriei româneşti şi internaţionale. La 
Restaurantul Pizza Antik se găsesc cele mai 
gustoase sortimente de pizza din oraş. Cu o 
capacitate de 400 de locuri, Restaurantul Delta, 
îşi surprinde clienţii cu muzică live, spectacole, 
reprezentaţii speciale, şi programe de dans, 
subliniate de preparate culinare speciale şi o 
selecţie de vinuri rafinate. Restaurantul Clos 
Des Colombes amplast într-un cadru rafinat, 
original şi prietenos este locaţia ideală pentru o 
masă memorabilă care să va satisfacă cele mai 
exigente cerinţe gastronomice. Meniul variat, 
cu specific românesc, servirea ireproşabilă 
şi atmosferă tradiţional românească fac din 
Restaurantul Rustika locul unde toţi turiştii vin 
cu plăcere pentru a se delecta cu specialităţile 
româneşti, gătite cu deosebită grijă de către 

maeştrii noştri bucătari. Situat la 150 m de 
plajă, restaurantul vă oferă cadrul perfect 
unde puteţi lua oricând masa alături de cei 
dragi. Restaurantul Olimpic, cu o bucătărie 
românească şi internaţională, îşi aşteaptă 
clienţii atât în interior cât şi pe grădină de vară. 
Restaurantul Scoica îşi aşteaptă clienţii într-o 
ambianţă rafinată unde, pe lângă preparatele 
delicioase, programul artistic desfăşurat vă 
va încânta privirile. Terasa Lucadi este ideală 
pentru iubitorii preparatelor la grătar. Terasa 
Capitol oferă în special preparate cu specific 
pescăresc şi pizza, şi organizează seri de 
karaoke. 
Noaptea, amatorii de distracţii pot petrece 
într-unul dintre cele două cluburi ale staţiunii 
Jupiter: Mondy şi Paradiso Lounge and Bar. 

ATRACŢII TURISTICE ŞI AGREMENT

Situată într-un cadru natural pitoresc, 
reprezentat de o faleză întinsă, un lac în 
centru (Tismana) şi o pădure de mesteceni 
(Comorova), Jupiter este una dintre cele mai 
frumoase staţiuni de pe litoralul românesc. 
Staţiunea Jupiter este una liniştită, la fel şi 
Cap Aurora, cu toate acestea posibilităţile de 
distracţie şi relaxare nu sunt deloc limitate. 
Sporturile nautice reprezintă o variantă 
excelentă de distracţie pentru cei care iubesc 
apa. Adulţii au posibili-tatea să facă plimbări cu 
skyjetul sau să urmeze cursuri de scufundări. 
Pentru copii există o zonă de agrement, 
amenajată pe lacurile ce leagă Jupiter de 
Neptun, unde aceştia se pot plimba cu 
hidrobiciclete în formă de lebăda. În staţiune 
există centre de distracţii în care puteţi juca 
biliard, bowling şi tenis de masă. Terenuri de 
fotbal şi volei sunt disponibile pentru cei care 
doresc să se distreze făcând mişcare. 

Dacă plimbările simple vă relaxează, atunci 
puteţi “rătăci” pe aleile şi străzile umbroase ale 
staţiunii sau pe plajă, bucurându-vă de briza 
care mângâie malul mării. 
Putem găsi satul de vacanţă Zodiac, un 
camping, teatrul de vară, cinematograful, 
terenurile de sport şi barul Paradis aşezat 
chiar pe plajă. Renovat şi gata să îşi primească 
publicul amator de spectacole de calitate, 
Teatrul de Vară Jupiter continuă şi în acest an 
seria spectacolelor de teatru şi a concertelor 
senzaţionale la malul mării.
SpectacALL Inclusive reprezintă, după cum 
arată şi numele, o alternativă ce vine în ajutorul 
turiştilor veniţi pe litoralul românesc, oferind 
gamă întreagă de facilităţi: cazare de cea mai 
bună calitate şi divertisment de cea mai bună 
calitate, în acelaşi pachet de servicii turistice. 
Lansat la începutul sezonului estival 2012, din 
iniţiativa agenţilor hotelieri din Jupiter, printre 

care se numără şi CoHotels, SpectacALL 
Inclusive reprezintă, de fapt, un prim pas înspre 
îmbunătăţirea serviciilor turistice şi integrarea 
lor în standardele europene. 
SpectacALL inclusive încurajează ridicarea 
standardelor la nivel turistic, oferind turiştilor 
o gamă completă de servicii, astfel încât 
acomodarea lor pe litoralul românesc să se 
realizeze în cele mai bune condiţii. Practic, 
turiştii care vin pe litoralul românesc, 
achiziţionând pachete turistice de 7 zile benefi-
ciază, pe lângă cele mai bune servicii de cazare 
şi de trei vouchere valabile pentru Teatrul de 
Vară Jupiter. Pe baza acestora, pot intra gratuit 
la: un spec-tacol de teatru pentru copii, o piesă 
de teatru şi un concert, la alegere, pe toată 
perioadă sejurului. 
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Situat la limita dintre staţiunile Cap Aurora şi Jupiter, Hotel California 
este aşezat pe o peninsulă cu aspect de promontoriu care înaintează 
spectaculos în mare şi beneficiază de o arhitectură unică în peisajul 
litoralului românesc. 

PROFIL
Club pentru familii cu copii 

LOCALIZARE
Hotelul este poziţionat la doar 50 m 
de plajă în staţiunea Cap Aurora. 

INFO HOTEL
Hotelul este complet renovat oferă 
facilităţi şi servicii excepţionale şi 
propune un cadru rafinat pentru 
o vacanţă în familie şi evenimente
sau întâlniri de afaceri. Hotelul
dispune de plajă privată, bar pe plajă
şi terasă, baby land, program de
animaţie pe toată durata zilei şi 5 săli
de conferinţe.

CAZARE
Hotelul pune la dispoziţie 190 
camere family, 84 camere twin şi 
5 apartamente, dotate cu TV prin 
cablu, telefon direct internaţional, 
frigo-bar, aer condiţionat, balcon cu 
vedere spre mare sau grădină. 

SERVICII GRATUITE
Informaţii turistice, internet wireless, 
depozit valori, acces saună, jacuzzi, 
piscină cu şezlong şi umbrelă – la 
hotel California, rezervări excursii.

MASĂ
Masa se asigură în restaurant 
propriu, categoria 3*.

Hotel California 3

PENSIUNE COMPLETĂ

Este situat în partea nordică a peninsulei Cap Aurora fiind amplasat 
pe faleza din staţiune, la 50 de metri de plajă . Zona este pitorească, 
mai ales datorită reliefului spectaculos şi a poziţionării între pădurea 
Comorovă şi mare. Priveliştea din camera de hotel este superbă.

LOCALIZARE
La 50 m de plaja nisipoasă, oferă un 
restaurant à-la-carte, parcare privată 
păzită şi camere primitoare, decorate 
în culori calde. Este situat în partea 
nordică a peninsulei Cap Aurora fiind 
amplasat pe faleza din staţiune. 

INFO HOTEL
În cadrul complexului sunteţi aşteptaţi 
la Restaurantul Opal, cu meniu 
internaţional şi preparate delicioase 
servite într-o atmosferă relaxantă 
atât în interior cât şi pe cele 2 terase 
cu vedere spre mare. Turiştii mai 
beneficiază de coffee lounge, 4 săli 
de conferinţă, teren de tenis (contra 

cost), parcare privată păzită, WiFi în 
zonele publice ale hotelului, computer 
în lobby cu acces gratuit la internet, 
scanner, copiator, curăţătorie/spălătorie 
(contra cost), cameră pentru păstrarea 
bagajelor, recepţie 24/24, transfer de la/
la aeroport/gară (contra cost). 

CAZARE
Camerele dispun de balcon, aer 
condiţionat, TV, telefon şi minibar.

MASĂ
Restaurantul Opal vă aşteaptă cu 
meniu internaţional şi preparate 
delicioase servite într-o atmosferă 
relaxantă. 

Hotel Opal 3

PENSIUNE COMPLETĂ

Tratament
• Tratamentul se efectuează în cadrul clinicii 

Doina Neptun – de luni până sâmbătă / 3 
proceduri/zi; 

• Copiii nu beneficiază de tratament.

Early Booking 
• De până la 20 % pentru rezervările de 

cazare făcute şi plătite până 31.03.2017;
• De până la 15 % pentru rezervările de cazare

făcute şi plătite până pe 15.05.2017.

Tratament
• Se efectuează în cadrul clinicii Doina Neptun

– de luni până sâmbătă / 3 proceduri/zi.
• Copiii nu beneficiază de tratament

Serviciile de masă vor fi servite astfel:
• Micul dejun bufet, iar mesele principale 

prânzul şi cina se servesc à-la-carte în 
sistem de cont valoric (prânzul are valoare 
de 45 lei / adult/zi şi cina are valoare 40 ron/
adult/zi/persoană)

Early Booking
• De până la 30 % pentru rezervările de 

cazare făcute şi plătite până pe 31.03.2017.

DUBLĂ STANDARD 18.06, 25.06 02.07, 09.07 16.07, 23.07, 
30.07 27.08 03.09, 10.09

 2 adulţi 3305 3586 4008 3516 3164
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 3305 3586 4008 3516 3164
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 4536 4958 5590 4852 4325
 2 adulţi + 2 copil (0-11.99) 3305 3586 4008 3516 3164
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / pensiune completă + tratament 3 proceduri la clinica Doina Neptun

DUBLĂ STANDARD 18.06, 25.06 02.07, 09.07
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08
20.08, 27.08, 03.09, 

10.09,

 2 adulţi 2878 3299 3580 3463 2878
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 2878 3299 3580 3463 2878
 2 adulţi + 1 copil (5-11.99) 2969 3391 3671 3554 2969
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 3861 4282 4563 4446 3861
 2 adulţi + 2 copil (0-4.99) 3440 3861 4142 4025 3440
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / pensiune completă + tratament 3 proceduri la clinica Doina Neptun
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Costineşti
PLAJĂ

Este amenajată în prelungirea satului cu 
acelaşi nume, la aproximativ 30 de kilometri de 
municipiul Constanta, între localitatea Tuzla 
(nord) şi Staţiunea Olimp (sud). Cunoscută 
ca fiind staţiunea tineretului, Costinesti îşi 
primeşte oaspeţii într-o atmosferă veselă şi 
foarte animată. Plaja staţiunii este vegheată 
de cele doua simboluri ale Costinestiului – 
Obeliscul şi epava navei Evanghelia, eşuata în 
anul 1960. Staţiunea s-a extins foarte mult în 

ultimii ani, largindu-şi considerabil capacitatea 
de cazare. 
Plaja este orientată spre est beneficiind de 
soare pe toată durata zilei. Unicitatea staţiunii 
este dată însăşi de situarea sa, la adăpostul 
capului Tuzla, pe direcţia unui curent marin 
de coastă, favorabil depunerilor de nisip pe 
plaja lungă de aproape 2 km. Plaja staţiunii 
Costineşti are o lungime de 1 kilometru, iar 
lăţimea sa diferă pe anumite sectoare. În zona 

Obeliscului, plaja este mai lată, însă foarte 
aglomerată pe timpul verii. În zonă de nord, 
spre Epavă, plajă este mai îngustă, acoperită 
cu nisip f în şi mărginită de o faleză joasă. Pe 
plajă există beach baruri şi baze de agrement, 
şezlonguri şi umbrele. Pe timpul verii plaja din 
Costineşti este gazdă unor emisiuni televizate 
sau sediul unor radiouri importante din ţară. 

CAZARE ŞI MASĂ

In statiunea Costinesti puteţi găsi cazare la 
orice pas. Staţiunea este întesata de hoteluri, 
pensiuni şi vile turistice. Staţiunea nu are 
hoteluri de 5 stele, cele mai luxoase locaţii 
fiind Complexul Vox Maris, aflat într-o zona 
liniştită a staţiunii, şi Hotelul Stefania, aflat în 
apropiere de gară, ambele clasificate la 4 stele. 
Restul hotelurilor din staţiune sunt clasificate 
la 2 şi 3 stele şi au fost construite, în cea mai 
mare parte, dupa Revoluţie: Hotel Royal, Hotel 
Iunona, Hotel Pierre, Hotel Intim, Hotel White 
Inn, Hotel Tiberius, Hotel Cris, Hotel Atena, 
Hotel Haris, etc. Hotelul Forum, o emblemă 

a staţiunii, este unul dintre puţinele hoteluri 
construite înainte de anii ‘90. Staţiunea s-a 
imbogăţit în ultimii ani cu numeroase vile şi 
pensiuni turistice, care oferă condiţii de cazare 
foarte bune. Grupurile de tineri pot găsi soluţii 
de cazare ieftine în cadrul vilelor şi pensiunilor 
care dispun de camere cu mai multe paturi: 
Vila Costel şi Mirela, Hostel Bel Air. Pe langă 
restaurantele hotelurilor, staţiunea Costineşti 
dispune de multe locaţii în care turiştii pot 
servi masa. Pizzerii, restaurante, terase, fast 
food-uri, patiserii, toate vă oferă produse 

culinare diverse, care vă potolesc foamea în 
orice moment al zilei.

Divertisment Plaja Copii Tratament
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Hotel Intim 3 6

Hotel Vox Maris 4 6

ATRACŢII TURISTICE ŞI AGREMENT

Factorii naturali de cură sunt reprezentaţi 
de clima marină excitantă, aerosolii puternic 
salinizaţi şi apa mării care este clorată, 
sulfatată, sodică, magne-siană, hipertonică 
(mineralizare: 15, 5 gr). 
Aici se pot trata boli reumatismale 
degenerative, în stare latentă, stări de 
slabiciune, anemie secundară, rahitism, 
decalcifiere, hipertiroidie, dermatoze. 

Distracţia este cuvântul de ordine în staţiunea 
Costineşti. Daca ziua mai toţi turiştii se 
îngrămădesc pe plajă, începand de seara şi 
până în zori, terasele, restaurantele şi cluburile 
sunt pline până la refuz. Petreceri efervescente 
şi concerte incendiare sunt organizate în 
fiecare seară în discotecile Ring, Tineretului, 
Midnight şi Panoramic Club. Pentru cei care 
preferă distracţiile mai liniştite este disponibil 
Teatrul de Vară din statiune, locaţie în care 
sunt organizate spectacole de muzică uşoara 
şi populară. O plimbare prin staţiune vă va 
purta paşii printre tarabele de suveniruri, în 
magazinele cu accesorii de plaja şi în centrele 
comerciale ale Costinestiului. Mai multe 
terenuri de sport sunt disponibile în staţiune, 
iar iubitorii sporturilor nautice pot închiria 
ambarcarţiuni din bazele de agrement prezente 
pe plajă. Amatorii de scufundări pot explora 

lumea subacvatică în zona Epavei, închiriind 
echipamente speciale din centrele specializate. 
Cu o capacitate de cazare de aproximativ 6.000 
de locuri, staţiunea Costineşti este renumită 
şi pentru turismul de agrement. Când se 
lasă seara încep petrecerile în discoteci, în 
restaurante, pe terase, acestea prelungindu-se 
până în zorii zilei. După câteva zile petrecute 
în staţiune, turistul îşi dă seama de specificul 
Costineştiului: buna dispoziţie. Plaja, aleile, 
terasele sau discotecile sunt populate la orice 
oră din zi şi din noapte, într-o atmosferă veselă 
şi informală. Modul de viaţă de aici, tineresc 
şi tonifiant, nu mai poate fi întâlnit în nici o 
altă staţiune. Discoteci acoperite şi în aer liber 
(Disco Ring, Disco Tineretului, Disco VoxMaris), 
terenuri de sport, cluburi, saloane de expoziţii, 
studiouri pentru audiţii muzicale, baze nautice, 
precum şi zeci de terase de toate genurile, parc 
de distacţii, toate sunt acolo pentru a lăsa 
distracţia să se dezlănţuie. 
În partea de nord a plajei, aproape de ţărm, 
se află epava Evangheliei, vas grecesc care 
aducea portocale la Constanţa, eşuat în anii 
1960, această epavă fiind una din atracţiile 
Costineştiului. Navă a fost construită pe 
santirele navale din Belfast, Irlanda şi lansată 
la apă la 28 mai 1942. De-a lungul timpului 
a purtat nu mai puţin de 4 nume: Empire 

Strength (până în 1946), Saxon Star (până în 
1961), Redbrook (până în 1965), E. Evangelia. 
Nava Evanghelia a eşuat pe 15 oct 1968 din 
cauza condiţiilor meteorologice nevaforabile 
şi a vizibilităţii reduse. Într-o noapte, pe timp 
de furtună, vasul s-a apropiat foarte mult de 
mal, căpitanul având convingerea că se află în 
apropierea Portului Constanţa. Cargoul grecesc 
Evanghelia a eşuat la circa 1, 5 mile marine în 
larg de plaja staţiunii Costineşti. La un moment 
dat, carena vasului a rămas blocată între două 
stânci în formă de V. 
OBELISCUL, simbolul staţiunii Costinesti, a fost 
înălţat în anul 1970 pe plaja care i-a preluat mai 
târziu numele. De-a lungul timpului, Obeliscul a 
devenit punctul de întâlnire al tinerilor şi locul 
în care sunt organizate majoritatea concertelor 
şi evenimentelor estivale din staţiune. În anul 
2005 Obeliscul a fost distrus de inundaţiile 
care au provocat pagube în staţiune. Deoarece 
vechiul monument nu mai putea fi recuperat 
de sub mormanul de pământ şi nisip care 
l-a acoperit, autorităţile locale au hotărât să 
ridice un nou Obelisc pe plaja din Costineşti. 
Astfel că, un an mai târziu, a fost înălţat un 
nou Obelisc. Noul monument este mult mai 
solid şi mai impunător, măsurând 18. 5 metri şi 
cântărind în jur de 200 de tone. 
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Hotelul Intim se bucură de o poziţie ideală în apropierea Epavei din 
Costineşti. Se află într-o zonă liniştită a Staţiunii Tineretului, la doar 
130m de ţărmul spumos al Mîrii Negre şi 15 minute de centrul oraşului,  
o alegere perfectă pentru o vacanţă în doi, cu familia sau prietenii.

LOCALIZARE
Hotelul este situat în partea de sud a 
staţiunii, la 150 de metri de faleză. 

INFO HOTEL
Hotelul a fost dat în folosinţă în anul 
2007 şi are trei corpuri, dispune de 
bar propriu, terasă, curte interioară 
în care este amenajat un iaz cu nuferi 
şi peştişori. 

CAZARE
Hotelul dispune de 44 camere 
duble dotate cu baie proprie, TV, 

aer condiţionat, balcon (la parter), 
frigider, mobilier nou.

MASĂ
Restaurantul are o capacitate de 
80 locuri cu specific naţional şi 
internaţional. Masa se poate servi 
şi pe terasa hotelului care dispune 
de un număr de 30 locuri în sistem 
card valoric, iar micul dejun este 
à-la-carte. 

Hotel Intim 3

FĂRĂ SERVICII DE MASĂ

Vox Maris Costineşti este unul dintre cele mai apreciate locuri de cazare de pe 
litoralul românesc, datorită amplasarii în centrul staţiunii şi la mică distanţă 
faţă de plajă, a serviciilor de calitate şi a intimităţii pe care o oferă.

LOCALIZARE
Vox Maris este un complex turistic 
aflat în partea de sud a staţiunii. Vox 
Maris Costinesti este unul dintre 
cele mai apreciate locuri de cazare 
de pe litoralul românesc, datorită 
amplasării în centrul staţiunii şi 
la mică distanţă faţă de plajă, a 
serviciilor de calitate şi a intimităţii 
pe care o ofera. 

CAZARE
Complexul deţine 303 camere duble, 
garsoniere şi apartamente, dispuse 

pe 7 hectare de grădini cu plante 
exotice. Acestea sunt dotate cu 
TV şi cablu, minibar, balcon, aer 
condiţionat, telefon, terasă sau 
balcon, baie proprie cu duş sau cadă. 

MASĂ
Hotelul pune la dispoziţie 2 
restaurante, ce sunt deservite 
de terasele din jurul pisicinelor, 
în care aveţi parte de o călătorie 
gastronomică prin bucătăria 
românească şi internaţională. 

Hotel Vox Maris 4

FĂRĂ SERVICII DE MASĂ

Facilităţi copii 
• Copilul cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 ani are

gratuitate la cazare, fără pat suplimentar şi 
achită 50% la serviciile de masă. 

• Cei de peste 12 ani achită 50% dintr-un loc
de cazare cu pat suplimentar asigurat, iar 
masa se achită integral. 

• Pentru patul suplimentar se achită 50% din 
tariful unui loc în camera dublă. 

DUBLĂ STANDARD 01.06, 
01.07

01.07, 
11.07

11.07, 
16.07

16.07, 
20.08

20.08, 
25.08

25.08, 
30.08

30.08, 
04.09

04.09, 
09.09

 2 adulţi 630 826 964 1520 984 852 694 590
Tarif în lei / persoană / sejur 5 nopţi / fără servicii de masă

DUBLĂ STANDARD 16.06, 14.07 14.07, 28.07 28.07, 18.08 18.08, 25.08 25.08, 15.09

 2 adulţi 1858 3354 2082 3940 1858
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / fără servicii de masă
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Eforie Nord
LOCALIZARE

Staţiunea Eforie Nord se află la numai 14 km 
de Constanţa şi este situată pe fâşia litorală 
aflată între Lacul Techirghiol şi Marea Neagră, 
învecinându-se la nord cu Agigea şi la sud 
cu Eforie Sud. Eorie Nord este a doua mare 
staţiune a litoralului românesc. Poziţionată 
la aproximativ 12 kilometri de municipiul 
Constanţa, pe drumul de legătură cu oraşul 
Mangalia, Eforie Nord este o staţiune balneară 
renumită atât în ţara, cât şi în străinătate. 
Îmbinarea turismului recreativ cu cel de 

tratament face că staţiunea să fie deschisă 
turiştilor pe durată întregului an. Bazele de 
tratament din staţiune atrag anual un număr 
mare de turişti români şi străini, oferindu-le 
tratamente moderne şi cure folosind factorii 
naturali din zonă. Fiind o staţiune în continuă 
expansiune, Eforie Nord îşi schimbă înfăţişarea 
de la an la an. Pe lângă hotelurile şi terasele 
cu renume din staţiune, apar de la un sezon la 
altul vile sau pensiuni, terase sau restaurante 
noi, pregătite să întâmpine nevoile turiştilor. 

Eforie Nord are un farmec aparte, în primul 
rând datorită aerului de prospeţime pe care îl 
degajă marele parc natural în mijlocul căruia 
este situată. Cu o largă deschidere spre mare, 
staţiunea are o plajă de 4 km, ferită de valuri 
de cele 6 diguri ce înaintează în larg. Faleză 
este spectaculoasă, atingând pe alocuri 
înălţimea de 25 m şi comunicând cu plaja prin 
scări monumentale de piatră. 

PLAJA

Staţiunea Eforie Nord se bucură de o deschidere 
largă către mare şi o faleză a cărei înălţime 
atinge şi 30 de metri. Plaja staţiunii are o 
lungime de aproximativ 4 kilometri, iar lăţimea 
sa variază între 20 şi 100 de metri. În zona de 
nord a plajei se înalţă faleza, cunoscută ca un loc 
perfect de promenadă. Legătura dintre faleză 
şi plajă este făcută prin intermediul unor scări. 
În partea sudică a staţiunii plaja este mai lată 
şi accesul se face direct. Pe toată întinderea 
plajei intrarea în apă se face lin, iar nisipul are 
o granulaţie mai mare decât cel din Mamaia şi 
Constanţa. O parte din plajă este amenajată cu 
şezlonguri, umbrele şi beach baruri. 

TRATAMENT

Eforie Nord este a doua mare staţiune a litoralului 
românesc şi este o staţiune balneară renumită 
atât în ţară, cât şi în străinătate. Îmbinarea 
turismului recreativ cu cel de tratament face 
ca staţiunea să fie deschisă turiştilor pe durata 
întregului an. Bazele de tratament din staţiune 
atrag anual un număr mare de turişti români şi 
străini, oferindu-le tratamente moderne şi cure 
folosind factorii naturali din zonă. 
Procedurile aplicate sunt: băi cu nămol, 
hidroterapia, kinetoterapia, masaj uscat, 
electroterapia, saună uscată şi umedă Hamam, 
duş-masaj Vichy, injecţii cu Gerovital/Aslavital, 
masaj cu pietre vulcanice, baie salină cu alge, 

baie cu struguri, băile galvanice, actinoterapia, 
fototerapia, ultrasonoterapia, magne-toterapia, 
masoterapia uscată sau sub jet de apă, duşul 
subacval, duşul scoţian, masajul cu nămol, 
inhaloterapia, băile cu plante medicinale şi cu 
uleiuri eterice, băile şi împachetările cu nămol 
şi parafină, termoterapia. Bazele de tratament 
moderne sunt: Sanatoriul Efosan, Ana Aslan 
Health SPA din cadrul hotelului Europa, Hotel 
Traian, Hotel Grand, Hotel Petrolul. 
Factorii naturali de cură sunt reprezentaţi de 
aerul cu ionizare intensă, apa sărată şi nămolul 
sapropelic din lacul Techirghiol, plante cu efecte 
curative. 

Divertisment Plaja Copii Tratament
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Hotel Belvedere 2 9

Hotel Sirius 2 9

Hotel Apollo 3 10

Hotel Astoria 3 10

Hotel Fortuna 3 11

Hotel Cupidon 2 11

Hotel Dynes 3 12

Complex Mara/Dunărea 3 12

Hotel Valul Magic 3 13

Hotel Vera 3 13

Hotel Migador 3 14

Hotel Europa 4 14

Hotel Mirage MedSpa 4 15

Complex Bran-Brad-Bega 4 15

RESTAURANTE, TERASE, CLUBURI

Restaurant Chandellier Eforie Nord este un 
univers al mâncărurilor apetisante, preparate 
cu multă atenţie şi pasiune de maeştrii bucătari 
cu multă expe-rienţă în arta culinară. La 
Restaurant Chandellier Eforie Nord vă puteţi 
bucura simţurile cu aromele preparatelor 
cu specific românesc şi internaţional. Pe 
lângă mâncărurile absolut delicioase, meniul 

Restaurant Chandellier Eforie Nord va oferă 
o selecţie de vinuri alese şi o gamă variată 
de băuturi alcoolice, non-alcoolice şi cafele. 
Restaurantul “Nunta Zamfirei” este situat în 
apropierea centrului frumoasei localităţi Eforie 
Nord, este o bijuterie a coastei româneşti 
a Mării Negre, vă invită la o cină străduită 
să sintesizeze pentru dumneavoastră: arta 

cântecului şi dansului popular, arta culinara dar 
şi at-mosfera românească de nuntă. sperăm că 
frumuseţea şi varietatea de costume şi dansuri 
energice, farmecul şi originalitatea melodiilor 
tradiţionale, dar mai ales aromă specială a 
bucatelor şi a vinurilor din podgoriile renumite 
din dobrogea, vor avea aceeaşi ambianţă veselă 
şi optimistă specifice unei nunţi româneşti. 

FESTIVALURI ŞI EVENIMENTE

În fiecare an, are loc în staţiunea Eforie Nord 
Festivallul Internaţional de Şah. Festivalul a 
cuprins două secţiuni Open şi Turnee între 
juniori pe categorii de vârstă până la 8, 10, 14 
ani. La fiecare categorie de vârstă a acestui 
prestigios turneu au participat tineri şahişti din 
România şi Republica Moldova. Anul trecut, a 
avut loc prima ediţie a festivalului “Cânt şi Dans” 
Dobrogean. 
Cu ocazia zilei de 1 iunie 2011, un hotelier din 
zona Eforie Nord în calitate de organizator, în 
parteneriat cu Primăria Oraşului Eforie, Direcţia 

de Asistenţă Socială Constanţa şi Asociaţia 
United Hands Romania, au lansat proiectul 
educaţional “Toţi oamenii mari au fost cândva 
copii!”. Proiectul a oferit o ocazie de întâlnire 
a tuturor, copii, părinţi şi dascăli, într-o lume 
inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie, 
o Lume a copiilor. Prin propunerile organiza-
torilor, copiii au fost ghizi printr-o lume a 
jucăriilor realizate de ei pentru ei, gazde într-o 
lume de poveşti, costumaţi în personaje pline de 
farmec şi au îmbogăţit sufleteşte prin melodii 

şi ritmuri vesele, pline de dragoste participanţii 
adulţi cât şi ceilalţi copii. 
O companie locală împreună cu Primăria Eforie 
au organizat în perioada iunie-septembrie 2011 
ateliere de artă ce s-au desfăşurat la Popas 
Tincai. Profesori şi artişti de renume au susţinut 
cursuri de vară în vederea perfecţionării 
tuturor celor care iubesc şi studiază arta: 
pictură, sculptură, design. La aceste ateliere au 
participat persoane din Constanţa, România şi 
Europa. Stagiul de pregătire a durat 10 zile, iar 
lucrările au rămas în patrimoniul organi-zatorilor. 
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Situat în Eforie Nord, la 200 de metri de plajă, oferă camere mobilate 
funcţional şi cu balcon, frigider şi baie privată cu duş. În imediata 
apropiere se află lacul Techirghiol. 

LOCALIZARE
Hotelul Belvedere este situat pe 
malul Mării şi lângă lacul Techirghiol, 
lângă baza Traian. 

INFO HOTEL
Hotelul a suportat renovări şi dotări 
noi în primăvara anului 2010. 
Se acceptă animale de companie 
contra cost.

CAZARE
Camerele sunt dotate cu frigider, 
televizor şi balcon. 

MASĂ
Hotelul deţine un restaurant propriu, 
iar masa se poate servi în sistem bon 
valoric.

Hotel Belvedere 2

FIŞĂ CONT 35 LEI

Hotelul Sirius*** vă aşteaptă să vă bucuraţi de ospitalitatea şi serviciile 
oferite de personalul hotelului, pentru a petrecere un sejur de neuitat.

PROFIL
Relaxare şi confort. 

LOCALIZARE
Hotelul este situat în centrul staţiunii la 
100 m de plajă. 

INFO HOTEL
Se caracterizează prin ospitalitate, 
confort, calitate şi profesionalism. 

CAZARE
Hotelul dispune de 60 camere duble şi 
6 apartamente, fiind dotate cu TV, baie 
proprie, frigider, telefon, mobila modernă. 

MASĂ
Are o capacitate de 120 de locuri şi pune 
la dispoziţie o gamă largă de preparate şi 
specialităţi gastronomice. 

SERVICII GRATUITE
Păstrarea obiectelor de valoare, trezirea 
turiştilor la cerere, informaţii turistice. 

SERVICII CU PLATĂ
Parcare, internet, spălat / călcat. 

ATRACŢII ÎN ZONĂ
Mănăstirea Sf. Maria Techirghiol, Plaja 
Debarcader. 

Hotel Sirius 2

FIŞĂ CONT 60 LEI

Facilităţi copii
• Hotelul acceptă cazarea a maxim doi copii cu 

vârstă până la 12 ani neîmpliniţi, în cameră cu 
doi adulţi, fără pat suplimentar, fără costuri la 
serviciile de cazare.

• Serviciile de masă (prânz şi cina) se servesc 
sub formă de bonuri valorice şi sunt calculate
şi pentru copii!

Tratament
• Serviciile de tratament se efectuează la clinica 

Grand – de luni până vineri, cu 3 proceduri/zi 
şi sunt calculate doar pentru adulţi!

Early Booking 
• De până la 10 % pentru rezervările de cazare 

făcute şi plătite până 31.03.2017

DUBLĂ CU BALCON

18.06, 
25.06, 
03.09, 
10.09

02.07 09.07
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08
20.08 27.08

 2 adulţi 932 1107 1247 1340 1235 1165
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 1136 1311 1450 1544 1439 1369
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 1267 1485 1660 1777 1646 1558
 2 adulţi + 2 copii (0-11.99) 1340 1515 1654 1748 1643 1573
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / cu fişă cont 35 ron/persoană / zi 

DUBLĂ CU BALCON

18.06, 
25.06, 
03.09, 
10.09

02.07 09.07
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08
20.08 27.08

 2 adulţi 1713 1957 2097 2190 2085 2015
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 1916 2161 2301 2394 2289 2219
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2048 2336 2511 2627 2496 2409
 2 adulţi + 2 copii (0-11.99) 2120 2365 2505 2598 2493 2423
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / cu fişă cont 35 ron/persoană / zi + tratament 3 proceduri / zi / 
clinica Grand Eforie Nord Efosan

DUBLĂ STANDARD 30.05 - 19.06 20.06 - 17.07 18.07 - 21.08 22.08 - 28.08 29.08 - 04.10

 2 adulţi 1180 1435 1645 1440 1170
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / cu fişă cont 60 lei / persoană / zi 
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Hotel Apollo este un hotel de vacanţă, cu caracter sezonier, adresându-
se în principal persoanelor care au ales să-şi petreacă vacanţă în zona 
turistică a Mării Negre. Hotel Apollo se găseşte în staţiunea Eforie Nord, 
la o distanţă foarte mică de malul mării. 

LOCALIZARE
Hotelul este situat la 350 m de plajă, 
100 m de centrul staţiunii, 50 m de 
baza de tratament ,,Traian” şi 250 m de 
lacul Techirghiol.

INFO HOTEL
Hotelul Apollo oferă servicii hoteliere 
la standarde înalte de 3 stele. Începând 
cu 2012, hotelul pune la dispoziţia 
clienţilor o piscină ultra-modernă ce 
vine în întâmpinarea tuturor ce doresc 
momente de relaxare într-o piscină 
curată şi modernă.

CAZARE
Hotelul are 110 camere duble dotate 
cu: aer condiţionat, LCD cu TV cablu, 
internet, frigider, balcon, baie cu cadă, 
mochetă, geamuri termopan.

MASĂ
Se poate servi în restaurantul propriu 
al hotelului în sistem bon valoric.

SERVICII GRATUITE
Acces internet la parter, acces la 
piscină, loc de joacă pentru copii.

SERVICII CU PLATĂ
Servicii de telefonie şi fax.

Hotel Apollo 3

MIC DEJUN / DEMIPENSIUNE / PENSIUNE COMPLETĂ

Situat în staţiunea de vară Eforie Nord, la doar 50 de metri de plajă, 
hotelul oferă camere cu aer condiţionat, grădină mare de vară şi 
restaurant cu terasă. La un cost suplimentar, oaspeţii au acces la o pistă 
de bowling şi 2 terenuri de tenis.

LOCALIZARE
Poziţionat la 5 minute de centrul 
staţiunii, pe faleza mării având 
vedere frontală la mare; este la 50 m 
de plajă şi aproape de Europa Yacht 
Club unde se pot face croaziere, ski 
nautic. 

INFO HOTEL
Hotelul are o capacitate de 216 
locuri în camere duble, triple şi 
apartamente.

CAZARE
Toate camerele sunt prevăzute cu 
sistem de acces pe bază de cartele 
magnetice, aer condiţionat, televizor, 

minibar, telefon, balcon individual din 
care puteţi admira marea. 

MASĂ
Restaurantul propriu are specific 
naţional şi internaţional şi 120 de 
locuri. Terasa Astoria, având un 
număr de 80 locuri, este renumită 
datorită spaţiului verde special 
amenajat în faţa terasei, atmosferei 
speciale şi muzicii live în regim de 
tichete valorice. 

SERVICII GRATUITE
Parcare, internet, seif pentru 
păstrarea bunurilor. 

Hotel Astoria 3

FIŞĂ CONT 100 LEI

Suplimente
• Mic dejun - 22 lei/persoană/zi
• Prânz/cina - 47 lei/persoană/zi
• Pensiune completă - 67 lei/persoană/zi

Facilităţi copii
• Hotelul acceptă cazarea a maxim doi copii cu 

vârstă până la 12 ani neîmpliniţi, în cameră cu 
doi adulţi, fără pat suplimentar, fără costuri la 
serviciile de cazare.

• Serviciile de masă (prânz şi cina) se servesc 
sub formă de bonuri valorice şi sunt calculate 
şi pentru copii!

Tratament
• Serviciile de tratament se efectuează la clinica 

Grand – de luni până vineri, cu 3 proceduri/zi 
şi sunt calculate doar pentru adulţi!

Early Booking 
• De până la 10 % pentru rezervările de cazare 

făcute şi plătite până 31.03.2017

DUBLĂ CU BALCON 18.06, 25.06 02.07 09.07
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08
20.08, 27.08, 03.09, 10.09

 2 adulţi 2656 2960 3434 3750 3557 3428 2831
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 3241 3545 4019 4335 4142 4013 3416
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 3416 3779 4371 4766 4525 4364 3636
 2 adulţi + 2 copil (0-11.99) 3826 4130 4604 4920 4727 4598 4001
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / cu fişă cont 100 lei / persoană / zi + tratament 3 proceduri / zi / 
clinica Grand Eforie Nord Efosan

DUBLĂ STANDARD
01.05 

- 
23.05

24.05 
- 

31.05

01.06 
- 

15.06

16.06 
- 

22.06

23.06 
- 

30.06

01.07 
- 

07.07

08.07 
- 

13.07

14.07 
- 

20.08

21.08 
- 

26.08

27.08 
- 

31.08

01.09 
- 

15.09
Cazare + Mic dejun 537 562 637 727 772 872 982 1180 1000 900 677
Cazare + Demipensiune
(mic dejun + Fişă cont 47 lei/
zi/persoană)

1054 1079 1154 1244 1289 1389 1499 1697 1517 1417 1194

Cazare + Pensiune completă 
(mic dejun + Fişă cont 67 lei/
zi/persoană)

1274 1299 1374 1464 1509 1609 1719 1917 1737 1637 1414

Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / tip de masă specificat
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Situat într-o zonă liniştită şi plină de verdeaţă din Eforie Nord, la 
numai 300m de plajă. Hotelul a fost renovat în 2011 şi oferă acces 
gratuit la o piscină în aer liber cu şezlonguri, precum şi centru de 
fitness şi WiFi gratuit.

LOCALIZARE
În centrul staţiunii Eforie Nord, la 
numai 10 minute de plajă. 

INFO HOTEL
Dispune de loc de joacă exterior, mini 
centru SPA (masaj, saună), piscină 
pentru adulţi şi copii, bar la hotel, sală 
de fitness, lift, WiFi în tot hotelul. 

CAZARE
Hotelul are 49 camere twin, 100 
de camere cu pat matrimonial şi 8 

apartamente, dotate cu mobilier nou, 
televiziune prin cablu, minibar, baie 
cu duş, balcon, mobilier de balcon 
(şezlonguri şi măsuţă), sistem de 
climatizare, telefon, WiFi, gresie, card 
electromagnetic pentru acces. 

MASĂ
Masa se serveşte în regim de bonuri 
valorice, acestea fiind emise de la 
recepţia hotelului odată cu check-in-
ul. Bonurile pot fi folosite la oricare 
din restaurante indiferent de masă. 

Hotel Fortuna 3

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Hotel Cupidon din Eforie Nord a fost renovat în anul 2008, fiind o 
variantă bună de cazare pentru persoanele care caută cazare în zona 
sudică a staţiunii sau persoane care apreciază apropierea faţă de lacul 
terapeutic Techirghiol.

LOCALIZARE
Hotelul este situat la aproximativ 
350m de mare.

INFO HOTEL
Hotelul dispune de parcare proprie 
-contra cost (în limita locurilor
disponibile), loc de joacă pentru copii
-NOU!, internet wireless gratuit 
(în întreg hotelul şi pe terasă),
păstrare obiecte de valoare, bar de
zi, terasă, parter şi 3 etaje.

CAZARE
Camerele sunt dotate cu aer 
condiţionat, TV, frigider, baie cu duş, 
balcon, internet wireless, pardoseală 
din gresie, mobilier nou, tâmplărie 
PVC cu geam termopan, pat 
matrimonial, plasă insecte.

MASĂ
Hotelul nu dispune de restaurant.

Hotel Cupidon 2

MIC DEJUN / DEMIPENSIUNE / PENSIUNE COMPLETĂ

Suplimente
• Mic dejun - 14 lei/persoană/zi
• Prânz/cina - 42 lei/persoană/zi
• Pensiune completă - 70 lei/persoană/zi

Facilităţi copii
• În camera dublă se pot caza maxim 2 adulţi

şi 2 copii; 
• Pentru copiii între 0-3 ani se oferă gratuit

pătuţ pentru copil în limita stocului; 
• Reducere 100% la cazare pentru maxim doi 

copii 0-13.99 ani (fără pat suplimentar). 
La solicitarea unui pat suplimentar, se achită
35% din contravaloarea unui loc; 

• Pentru copiii cu vârstele cuprinse între 14-
15,99 ani, se achită 65% din contravaloarea
unui loc şi se asigură pat suplimentar; 

• Copiii cu vârstă peste 16 ani se asigură adulţi 
şi se achită 100% din contravaloarea unui loc 
(cu pat suplimentar asigurat); 

• În camera dublă se acceptă un singur pat
suplimentar sau un pătuţ pentru copil. 

DUBLĂ STANDARD 01.06, 06.06, 
11.06 16.06 21.06 26.06 01.07 06.07 11.07

 2 adulţi 1732 1814 1888 2001 2118 2155 2277
 2 adulţi + 1 copil (0-13.99) 2024 2106 2181 2293 2410 2448 2569
 2 adulţi + 1 copil (14-17.99) 2147 2249 2343 2483 2615 2662 2814
 2 adulţi + 2 copii (0-13.99) 2317 2399 2473 2586 2703 2740 2862

DUBLĂ STANDARD
16.07, 21.07, 26.07, 

31.07, 05.08, 
10.08, 15.08

20.08 25.08 30.08 04.09 09.09

 2 adulţi 2352 2319 2155 1881 1732 1732
 2 adulţi + 1 copil (0-13.99) 2644 2611 2448 2174 2024 2024
 2 adulţi + 1 copil (14-17.99) 2907 2867 2662 2328 2147 2147
 2 adulţi + 2 copii (0-13.99) 2937 2904 2740 2466 2317 2317
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi / tratament 3 
proceduri/zi – clinica Grand Eforie Nord

DUBLĂ STANDARD
01.06

 - 
15.06

16.06
 - 

 30.06

01.07
 - 

 13.07

14.07
 - 

20.08

21.08
 - 

 25.08

26.08
 - 

31.08

01.09
 - 

15.09
Cazare + Mic dejun 599 734 904 1104 929 824 609
Cazare + Demipensiune
(mic dejun + Fişă cont 42 lei/
zi/persoană)

1061 1196 1366 1566 1391 1286 1071

Cazare + Pensiune completă 
(mic dejun + Fişă cont 70 lei/
zi/persoană)

1369 1504 1674 1874 1699 1594 1379

Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / tip de masă specificat
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Hotelul Dynes este situat in Eforie Nord, oferind excelente condiţii de 
cazare pe litoral. Construcţie nouă şi modernă, Hotelul Dynes oferă un 
confort deosebit, camerele fiind dotate modern. 

LOCALIZARE
Hotelul Dynes este situat în Eforie 
Nord, staţiune balneară de pe malul 
Mării Negre, oferind excelente 
condiţii de cazare pe litoral.

INFO HOTEL
Construcţie nouă şi modernă, Hotelul 
Dynes oferă un confort deosebit; 
Oferă un bar, sală de conferinţe, 
parcare.

CAZARE
Camerele fiind dotate cu: aer 
condiţionat, frigider, TV cablu, 
internet, telefon. 

MASĂ
Masa se serveşte la Restaurant 
Dynes cu bonuri valorice în sistem 
à-la-carte – în valoare de 80 lei / 
persoană/zi (copiii primesc aceeaşi 
valoare ca şi adulţii).

Hotel Dynes 3

FIŞĂ CONT 80 LEI

Complexul se întinde pe o suprafaţă de 20.000 mp de teren, înconjurat 
de pomi şi verdeaţă, fiind o oază de linişte şi confort de care turiştii au 
nevoie pentru a se relaxa în concediu. 

LOCALIZARE
Situat la ieşirea din staţiunea Eforie 
Nord, în spatele gării, distanţă faţă de 
plajă 850-1200 metri. 

INFO HOTEL
Se întinde pe o suprafaţă de 20.000 
mp. Hotelul are piscină pentru adulţi, 
piscină pentru copii, jacuzzi în aer 
liber, şezlonguri, 3 locuri de joacă, 
aparate fitness pentru copii, 20.000 
mp de spaţii verzi, animatoare copii, 
spectacole pentru copii zilnice, muzică, 
dansuri populare. Complexul are 2 săli 
de conferinţe, WiFi gratuit.

CAZARE
Camerele sunt dotate cu mobilier 
modern, cu balcon sau terasă, grup 

sanitar propriu cu cădiţă şi cabină 
de duş, TV LCD, telefon, cablu, aer 
condiţionat, minibar, uscător de păr, 
frigider. Camerele duble sunt complet 
renovatate în 2009, dispuse în 13 vile. 

MASĂ
Restaurant cu capacitate de 1000 
locuri cu specific tradiţional şi 
internaţional. Masa se poate servi 
şi pe cele 3 terase ale complexului 
în sistem bufet suedez pentru micul 
dejun, prânzul şi cina vor fi servite în 
regim self serv (autoservire), fişa cont 
(contravaloarea mesei va fi încărcată 
pe card magnetic, banii putând fi 
cheltuiţi pe toate serviciile oferite de 
Club Dunărea).

Complex Mara/Dunărea 3

FIŞĂ CONT 80 LEI

Facilităţi copii
• Reducere 100% la cazare cu mic dejun 

pentru maxim doi copii cu vârstă între 0 şi 
11.99 ani (fără pat suplimentar). La solicitarea 
unui pat suplimentar se achită 36 lei / noapte; 

• Pentru copiii cu vârstă între 12 şi 17.99 ani
se acordă pat suplimentar; 

• Copiii cu vârstă peste 18 ani sunt 
consideraţi adulţi.

Tratament
• Serviciile de tratament se efectuează 

la clinica Grand Efosan de luni până vineri, 
cu 3 proceduri/zi şi sunt calculate doar 
pentru adult.

Facilităţi copii
• Pentru copiii de până la 12 ani cazarea este 

gratuită (fără pat suplimentar).
• Copiii cu vârste cuprise între 12 şi 16 ani 

primesc pat suplimetar. 

Tratamentul
• Tratamentul se realizeaza în clinica Grand, 

de luni până vineri, 3 proceduri/zi/adult.
• Copiii nu beneficiază de tratament!

DUBLĂ STANDARD
07.06, 14.06, 
21.06, 30.08, 

06.09
28.06 05.07, 23.08 12.07, 16.08 19.07, 26.07, 

02.08, 09.08

 2 adulţi 2719 2801 2883 3129 3342
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 3374 3456 3538 3784 3997
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 3620 3702 3784 4029 4242
 2 adulţi + 2 copii (0-11.99) 4865 4947 5029 5274 5487
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / cu fişă cont 80 lei / persoană / zi + tratament 3 proceduri / zi 

DUBLĂ STANDARD 11.06,18.06, 
27.08 25.06 02.07, 

09.07
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08 13.08 20.08 27.08

 2 adulţi 2390 2448 2680 2806 2732 2622 2448
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 2854 2912 3144 3270 3196 3086 2912
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 3057 3129 3405 3562 3470 3332 3115
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / cu fişă cont 80 lei / persoană / zi + tratament 3 proceduri / zi 
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Amplasat în centrul staţiunii Eforie Nord şi înconjurat de o grădină cu 
flori, la 100 de metri de plajă, Hotel & Restaurant Valul Magic oferă 
camere cu aer condiţionat şi un restaurant à-la-carte.

LOCALIZARE
Situat în centrul staţiunii, lângă hotel 
Europa, la 100m de plajă. Hotelul are 
un stil aparte care vă învăluie cu o 
atmosferă magică şi captivantă. 

CAZARE
Hotelul dispune de 52 camere duble, 4 
garsoniere şi 2 apartamente dotate cu 
aer condiţionat, TV şi cablu, frigider. 

MASĂ
Serviciile de masă (prânz şi cina) se 
servesc la restaurantul hotelului Valul 
Magic şi la autoservirea Belvedere 
din Eforie Nord sub formă de bonuri 
valorice şi sunt calculate şi pentru copii. 

SERVICII GRATUITE
Parcare, cameră de bagaje, trezirea 
turiştilor la cerere. 

Hotel Valul Magic 3

FIŞĂ CONT 35 LEI

Situat la numai 200 de metri de plajă cu nisip din Eforie Nord şi oferă 
camere cu WiFi gratuit şi acces gratuit la o piscină în aer liber şi la locul 
de joacă în aer liber.

LOCALIZARE
Este situat la numai 200 m de plajă 

INFO HOTEL
Complexul este format din trei corpuri 
de clădire, deţine o piscină exterioară 
inaugurată în 2013, şi 2 restaurante. 
Hotel Vera Eforie Nord dispune de 
parcare proprie, terasă, restaurant, 
bar, lift, spălătorie, săli de conferinţă şi 
petreceri, fax/copiator, internet wireless 
este disponibil gratuit în întregul hotel. 

CAZARE
Primul corp al hotelului este construit 
şi finisat în anul 2005, dispune de 32 
camere duble şi 4 apartamente, corpul B 

este finisat în anul 2011 având un număr 
de 30 camere duble şi 3 apartamente, 
iar în anul 2013 s-au finalizat lucrările la 
corpul C având 43 de camere duble şi 5 
apartamente. Camerele duble dispun 
de televizor, cablu TV, minibar, telefon, 
aer condiţionat, baie cu cabină de duş, 
senzori de fum, pardoseală din gresie şi 
granit, WiFi, sistem de încălzire propriu, 
balcon (cu excepţia a câteva camere din 
corpul B). 

MASĂ
Restaurant: În corpul A este amenajat 
un restaurant à-la-carte cu salon şi 
terasă acoperită, care vă oferă preparate 
româneşti şi internaţionale. În corpul C 

Hotel Vera 3

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 80 LEI

Reduceri copii 
• Se acceptă gratuit cu mic dejun 2 adulţi +

2 copii maxim până la 11.99 ani, fără pat 
suplimentar

• Pentru cazarea copiilor în cameră cu pat 
suplimentar se achită 50% din valoarea unui 
loc în dublă!

• Pentru serviciile de masă bufet suedez – 
copiii cu vârstă până la 05.99 au gratuitate, 
iar cei între 06.00-11.99 ani au reducere 50%

• Copiii nu beneficiază de tratament!

Early Booking
• De până la 14 % pentru rezervările de cazare

făcute şi plătite până 28.02.2017
• De până la 10 % pentru rezervările de cazare

făcute şi plătite până pe 31.03.2017

Facilităţi copii
• Hotelul acceptă cazarea a maxim doi copii cu 

vârstă până la 12 ani neîmpliniţi în cameră cu 
doi adulţi, fără pat suplimentar, fără costuri la 
serviciile de cazare.

Tratament
• Serviciile de tratament se efectuează la clinica 

Grand – de luni până vineri, cu 3 proceduri/zi 
şi sunt calculate doar pentru adulţi!

Early Booking
• De până la 10 % pentru rezervările de cazare 

făcute şi plătite până 31.03.2017

DUBLĂ CU BALCON 18.06, 25.06, 
03.09, 10.09 02.07 09.07

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08
20.08 27.08

 2 adulţi 1112 1346 1591 1755 1615 1521
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 1316 1550 1796 1960 1819 1726
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 1492 1784 2091 2296 2121 2004
 2 adulţi + 2 copii (0-11.99) 1521 1755 2001 2165 2024 1931
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / cu fişă cont 35 lei / persoană / zi

DUBLĂ CU BALCON 18.06, 25.06, 
03.09, 10.09 02.07 09.07

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08
20.08 27.08

 2 adulţi 1895 2200 2445 2609 2469 2375
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 2100 2404 2650 2814 2673 2580
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2276 2638 2945 3150 2975 2858
 2 adulţi + 2 copii (0-11.99) 2305 2609 2855 3019 2878 2785
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / cu fişă cont 35 lei / persoană / zi + tratament 3 proceduri / zi / 
clinica Grand Eforie Nord Efosan

DUBLĂ STANDARD 04.06, 11.06, 
18.06, 25.06

02.07, 
09.07

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08
20.08 27.08 03.09, 

10.09 17.09
07.05, 
14.05, 
21.05

28.05

 2 adulţi 2506 2796 3098 2332 2366
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 3294 3613 3916 3776 3740 3277 3103 3120 3155
 2 adulţi + 1 copil (12-16.99) 3758 4193 4647 4437 4384 3741 3480 3497 3550
 2 adulţi + 2 copii (0-16.99) 4083 4431 4734 4593 4558 4060 3886 3909 3944
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 80 lei / persoană / zi + tratament 3 
proceduri / zi / clinica Grand Eforie Nord Efosan
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Hotelul Migador Eforie Sud este o contrucţie nouă şi modernă, situat la 
circa 50 m de plajă şi foarte aproape de băile de nămol. Hotelul dispune 
de dotări de calitate, finisaje moderne, servicii bune şi de vedere la mare 
în majoritatea camerelor.

LOCALIZARE
Hotelul este situat în partea de nord 
a staţiunii, la circa 50 m de plajă şi 
foarte aproape de băile de nămol. 

INFO HOTEL
Hotelul este o constructie nouă şi 
modernă, un mare avantaj este dat 
de faptul că majoritatea camerelor 
beneficiază de vedere la mare.

CAZARE
Hotelul dispune de 16 camere duble, 
un apartament şi o garsonieră, 
repartizate pe trei etaje. Camerele 
sunt dotate cu grup sanitar propriu, 
TV, minibar, aer condiţionat, balcon, 

telefon, internet wireless gratuit, 
geam termopan, mobilier nou. 

MASĂ
Dispune de o capacitate 60 locuri şi 
o terasă generoasă cu o capacitate
de 24 locuri unde poţi savura
delicioasele preparate cu specific
românesc. 

Hotel Migador 3

FĂRĂ SERVICII DE MASĂ

Situat în staţiunea pitorească Eforie Nord, Hotelul Europa are camere 
elegante cu balcoane şi o vedere la mare. Centrul de sănătate Ana Aslan 
are acces direct la piscină în aer liber şi la grădina hotelului.

LOCALIZARE
Este poziţionat la 5 minute de centrul 
staţiunii, la 10 minute faţă de gară, 
cu plajă la 150 m şi aproape de 
centrul Europa Yacht Club. 

INFO HOTEL
Hotelul a fost renovat integral în 
2002-2003 când au fost amenajate 
şi 3 săli de conferinţă, bază de 
tratament, piscină exterioară, plajă 
privată, grădină, terasă, saună, sală 
de fitness, SPA & Centru de wellness, 
masaj, cadă cu hidromasaj, piscină 
interioară, loc de joacă pentru copii. 

CAZARE
Hotel Europa dispune de 221 
camere cu balcoane cu vederea spre 
mare şi sunt dotate cu: sistem de 
climatizare, internet, televizor, cablu 
TV, mini-bar, casetă de valori, telefon 
internaţional, băi dotate cu căzi. 

MASĂ
Restaurantul are specific românesc şi 
internaţional, având o capacitate de 
250 locuri. Toate mesele se servesc 
în regim bufet suedez în perioada de 
sezon, iar în extrasezon şi sezonul 
intermediar se organizează bufet 
cu condiţia întrunirii unui număr de 
minim 40 de persoane înscrise la 
fiecare tip de masă. 

Hotel Europa 4

MIC DEJUN / DEMIPENSIUNE / PENSIUNE COMPLETĂ

Facilităţi copii
• Copiii între 0 - 7 ani beneficiază de cazare

gratuită fără pat suplimentar,
• Copiii între 7 - 14 ani beneficiază de pat

suplimentar contra cost.

Facilităţi copii
• Copiii până la 3 ani neîmpliniţi au gratuitate la 

cazare cu masă fără pat suplimentar
• Copiii până la 12 ani neîmpliniţi au gratuitate 

la cazare fără pat suplimentar, dar achită 50% 
din valoarea meselor (inclusiv mic dejun)

Înscrieri timpurii
• 10% reducere la serviciile de cazare şi masă 

la achiziţionarea oricărui pachet, cu condiţia
plăţii integrale a acestuia cu minim 35 zile 
înainte de data sosirii în hotel; 

• 20% reducere la serviciile de cazare şi masă 
la achiziţionarea oricărui pachet, cu condiţia 
plăţii integrale a acestuia cu minim 95 zile 
înainte de data sosirii în hotel.

DUBLĂ STANDARD
01.06

 - 
21.06

21.06
 - 

16.07

16.07
 - 

20.08

20.08
 - 

25.08

25.08
 - 

30.08

30.08
 - 

04.09

04.09
 - 

29.09

 2 adulţi 686 886 1338 976 886 672 532
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / fără servicii de masă

DUBLĂ STANDARD  01.03-13.04 
15.10-31.12

14.04-01.06 
10.09-14.10

02.06-24.06 
27.08-09.09

25.06-06.07
20.08-26.08 07.07-19.08

Cazare + mic dejun 4101 4328 4593 5181 5777
Cazare + demipensiune 5162 5455 5787 6374 7037
Cazare + pensiune completă 6090 6450 6848 7435 8164
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / tip de masă specificat + tratament balnear
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Situat în partea de nord a staţiunii Eforie Nord, lângă promenadă şi plaja 
de nisip, Hotelul Mirage oferă un restaurant cu bar, o grădină de vară şi 
o terasă, precum şi tratamente de masaj şi de înfrumuseţare la un cost
suplimentar. Internetul WiFi este gratuit.

LOCALIZARE
Hotelul este situat la intrarea în 
staţiunea Eforie Nord, la 50 m de 
plajă.

INFO HOTEL
Hotelul Mirage din Eforie Nord a 
devenit Mirage MedSPA Hotel 4*, 
prin investitia, abia finalizata, într-un 
centru de sănătate ultramodern. Cu 
o suprafaţă de 2700 mp dispusa pe 3
nivele, o capacitate de 300 de oaspeţi
pe zi, 40 de cabinete de tratament
individuale, săli de kinetoterapie şi
fitness moderne, saună finlandeză,
saună umedă, fântână de gheaţă,
duşuri ciclonice şi o piscină cu apă

sărată prevăzută cu jacuzzi, paturi de 
apă, cascade cervicale, masaje cu jet 
de aer, Mirage MedSPA se distinge 
în peisajul centrelor de sănătate de 
pe litoralul românesc prin abordarea 
holistică a oaspeţilor săi.

CAZARE
Restaurant cu terasă (100 locuri), 
parcare proprie - gratuită (în limita 
locurilor disponibile).

MASĂ
Se acordă în restaurantul Mirage, 
categoria 3 stele, micul dejun în 
sistem bufet, prânzul şi cina în fişă 
cont sau set meniu.

Hotel Mirage MedSpa 4

PENSIUNE COMPLETĂ

Acest complex din Eforie Nord este situat la doar 30 de metri de malul 
Mării Negre şi de plajă. Are piscină în aer liber de formă neregulată, 
centru de wellness şi camere cu WiFi gratuit.

LOCALIZARE
Hotelul se află situat în centrul 
staţiunii, la 30 m de plajă. Complexul 
Bran-Brad-Bega este situat la 10 
minute de mers pe jos de Gara Eforie 
Nord. Centrul oraşului Constanţa se 
află la numai 13 km. 

INFO HOTEL
A fost renovat în totatalitate în 
2008-2009. Dispune de parcare 
proprie, piscină în aer liber, sală 
de fitness, bar, sală de conferinţe, 
Centru SPA & Wellness, masaj, cadă 
cu hidromasaj, seif, lift, jacuzzi, saună 
finlandeză, baie de aburi, saună cu 
raze infraroşii, fitness. 

CAZARE
Hotelul are în dotare 186 camere 
duble şi 33 apartamente. Camerele 
duble standard sunt dotate cu sistem 
de climatizare, minibar, internet 
wireless, televizor, cablu TV, seif, 
telefon, baie cu duş, uscător de păr, 
acces cu cartelă. 

MASĂ
Masa se acorda în restaurantul 
Bran-Brad-Bega categoria 4 stele, în 
sistem bufet suedez. 

Accesul la piscină se face în perioada 
20.06.2017 - 06.09.2017!

Complex Bran-Brad-Bega 4

DEMIPENSIUNE

Facilităţi copii
• Copiii de la 0 la 2,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi masă.
• Copiii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile 
de masă, fără pat suplimentar.

• Copiii de la 7 la 11,99 ani achită 50% din
pachetul de adult, cu acordare de pat 
suplimentar.

• Copiii de la 12 la 17,99 ani achită 70% din 
tariful de cazare şi 100% din valoarea mesei, 
cu acordare de pat suplimentar.

Înscrieri timpurii
• Până la 10 % pentru rezervările efectuate 

până la data de 30.04

Facilităţi copii
• copiii de la 2 la 12 ani cu 2 adulţi în camera 

dublă, fără pat suplimentar, beneficiază de 
100% reducere la cazare şi 50% la masă;

• în cazul structurii de ocupare 2 adulţi + 2 
copii, este obligatorie rezervarea patului 
suplimentar;

• copiii de la 0 la 2 ani beneficiază de 
reducere 100%;

• al treilea adult în cameră dublă sau 
apartament beneficiază de o reducere de 
50% din tariful unui loc în cameră.

Înscrieri timpurii
(cazare, masă şi pachete spa)

• 15% reducere pentru rezervările trimise 
până la 28.02;

• 10% reducere pentru rezervările trimise
până la 30.04.

DUBLĂ FĂRĂ BALCON 04.06, 
11.06

18.06, 
25.06 02.07 09.07 16.07, 

27.08
23.07, 30.07, 
06.08, 13.08 20.08 03.09, 

10.09

 2 adulţi 2097 2237 2516 2607 2668 2808 2696 2097
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 2097 2237 2516 2607 2668 2808 2696 2097
 2 adulţi + 1 copil (3-6.99) 2307 2447 2726 2817 2878 3017 2906 2307
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2499 2674 3023 3137 3213 3387 3247 2499
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi cina bufet + tratament 3 proceduri 

DUBLĂ STANDARD

07.05, 14.05, 
21.05, 28.05, 
04.06, 11.06,
18.06, 17.09

25.06, 10.09 02.07, 03.09 09.07, 27.08
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 
13.08, 20.08

 2 adulţi 3684 3707 3822 3939 4524
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 3684 3707 3822 3939 4524
 2 adulţi + 1 copil (2-11.99) 4058 4080 4195 4312 4897
Tarif în lei / cameră dublă / sejur 6 nopţi / pensiune completă + tratament 6 zile Active Rheuma
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Jupiter
LOCALIZARE

Micutā şi cochetā, statiunea Jupiter este 
situată în sudul litoralului românesc, între 
staţiunile Neptun (la nord) şi Venus (la sud) şi 
în imedi-ata apropiere a vechii cetăti greceşti 
Callatis, actualul Municipiu Mangalia. Partea 
sudică a staţiunii, situată între Marea Neagra 
şi Pădurea de stejari şi mesteceni Comorova 
(plantată sub înaltul patronaj al Regelui Carol 
I), şi-a dobândit numele de la promontoriul pe 
care a fost construită la începutul anilor ’70: 
Cap Aurora. Faleză înaltă, golfurile crenelate, 
protejate de diguri ce se avântă adânc în mare 

dau un aer aparte acestei mici staţiuni, creând 
un puternic contrast cu întinderile netede de 
nisip din nordul litoralului românesc. 
Staţiunea Jupiter s-a dezvoltat în jurul lacului 
artificial Tismana, fiind una din staţiunile noi 
ale litoralului românesc. În continuarea sa, pe 
o lungime de 1 km, se întinde staţiunea Cap 
Aurora, cea mai mică dintre staţiunile litoralului 
românesc. Staţiunea este străbătută de străzi 
şi alei umbroase, perfecte pentru plimbare. 
Multe dintre restaurantele, magazinele şi 
terasele din Jupiter sunt concentrate în 

jumătatea nordică a staţiunii, în zona Lacului 
Tismana. Majoritatea hotelurilor mari din 
staţiune sunt situate aproape de mare şi 
sunt dispuse perpendicular pe ţărm. În sudul 
staţiunii Jupiter, alipită acesteia, se găseşte o 
altă staţiune mică, denumită Cap Aurora. La fel 
de verde ca staţiunile vecine, Cap Aurora este 
o locaţie liniştită şi plină de farmec. În zonă, 
ţărmul mării este mai înalt faţă de plajă, iar 
hotelurile sunt aşezate aproape de malul mării. 

TRATAMENT

Plaja din Jupiter comunică cu cea de la Neptun 
aflându-se în continuarea acesteia. Are o 
lungime de câteva sute de metri şi are un 
aspect asemănător cu cea din Neptun fiind 
lată şi cu nisipul fin. Aceasta se întinde pe o 
lungime de aproximativ 1 kilometru şi este 
brăzdată de câteva golfuri delimitate de diguri 
de protecţie. Unde aceste golfuri “ înghit” 
uscatul, plaja este îngustă, lăţindu-se în zonele 

digurilor de protecţie şi în partea de nord, 
către staţiunea Neptun. Anumite sectoare de 
plajă sunt amenajate cu şezlonguri şi umbrele. 
În zona staţiunii Cap Aurora, plaja este îngustă 
şi modelată de golfuri. Având în vedere că 
ţărmul este mai înalt în această zonă, accesul 
pe plajă se face pe scări sau alei care coboară 
lin pe nisip. 

Factorii naturali de cură sunt apa Mării Negre, 
clorurată, sulfatată, sodică, magneziană şi 
climatul maritim, bogat în aerosoli salini. 
Plaje mari, cu nisip fin, amenajate pentru 
helioterapie şi talazoterapie. Staţiunea este 
indicată atât pentru odihnă şi cură heliomarină 
în vacanţele de vară, cât şi pentru tratament 
curativ. 

Divertisment Plaja Copii Tratament
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RESTAURANTE, TERASE, CLUBURI

Staţiunea Jupiter cuprinde suficiente 
restaurante, terase, autoserviri, fast food-uri şi 
patiserii încât turiştii să îşi potolească foamea 
cu preparate culinare foarte variate. Multe 
dintre aceste localuri sunt construite în zonă de 
nord a staţiunii, pe partea opusă mării. 
O atracţie interesantă este restaurantul 
Cătunul, ridicat în stil arhitectonic specific 
Dobrogei, care imită o casă autentică. 
Numeroasele posibilităţi de distracţie, sporturi 
nautice, excursii interne şi externe garantează 
o vacanţă completă. Restaurant Vila Wolf, 
beneficiind de terasă exterioară, este situat 
într-un cadru ambiant deosebit la etajul II al 
vilei, asigurând în condiţii ireproşabile toate 
cele trei mese zilnice, inclusiv organizarea 

dineurilor şi meselor festive. Restaurant 
Tismana, parte a hotelului cu acelaşi nume, 
îşi aşteaptă clienţii cu delicioase preparate 
ale bucătăriei româneşti şi internaţionale. La 
Restaurantul Pizza Antik se găsesc cele mai 
gustoase sortimente de pizza din oraş. Cu o 
capacitate de 400 de locuri, Restaurantul Delta, 
îşi surprinde clienţii cu muzică live, spectacole, 
reprezentaţii speciale, şi programe de dans, 
subliniate de preparate culinare speciale şi o 
selecţie de vinuri rafinate. Restaurantul Clos 
Des Colombes amplast într-un cadru rafinat, 
original şi prietenos este locaţia ideală pentru o 
masă memorabilă care să va satisfacă cele mai 
exigente cerinţe gastronomice. Meniul variat, 
cu specific românesc, servirea ireproşabilă 

şi atmosferă tradiţional românească fac din 
Restaurantul Rustika locul unde toţi turiştii vin 
cu plăcere pentru a se delecta cu specialităţile 
româneşti, gătite cu deosebită grijă de către 
maeştrii noştri bucătari. Situat la 150 m de 
plajă, restaurantul vă oferă cadrul perfect 
unde puteţi lua oricând masa alături de cei 
dragi. Restaurantul Olimpic, cu o bucătărie 
românească şi internaţională, îşi aşteaptă 
clienţii atât în interior cât şi pe grădină de vară. 
Restaurantul Scoica îşi aşteaptă clienţii într-o 
ambianţă rafinată unde, pe lângă preparatele 
delicioase, programul artistic desfăşurat vă 
va încânta privirile. Terasa Lucadi este ideală 
pentru iubitorii preparatelor la grătar. 

ATRACŢII TURISTICE ŞI AGREMENT

Situată într-un cadru natural pitoresc, 
reprezentat de o faleză întinsă, un lac în centru 
(Tismana) şi o pădure de mesteceni (Comorova), 
Jupiter este una dintre cele mai frumoase 
staţiuni de pe litoralul românesc. Staţiunea 
Jupiter este una liniştită, la fel şi Cap Aurora, 
cu toate acestea posibilităţile de distracţie şi 
relaxare nu sunt deloc limitate. Sporturile nautice 
reprezintă o variantă excelentă de distracţie 
pentru cei care iubesc apa. Adulţii au posibili-
tatea să facă plimbări cu skyjetul sau să urmeze 

cursuri de scufundări. Pentru copii există o zonă 
de agrement, amenajată pe lacurile ce leagă 
Jupiter de Neptun, unde aceştia se pot plimba 
cu hidrobiciclete în formă de lebăda. În staţiune 
există centre de distracţii în care puteţi juca 
biliard, bowling şi tenis de masă. Terenuri de 
fotbal şi volei sunt disponibile pentru cei care 
doresc să se distreze făcând mişcare. 
Dacă plimbările simple vă relaxează, atunci 
puteţi “rătăci” pe aleile şi străzile umbroase ale 

staţiunii sau pe plajă, bucurându-vă de briza 
care mângâie malul mării. 
Putem găsi satul de vacanţă Zodiac, un 
camping, teatrul de vară, cinematograful, 
terenurile de sport şi barul Paradis aşezat 
chiar pe plajă. Renovat şi gata să îşi primească 
publicul amator de spectacole de calitate, 
Teatrul de Vară Jupiter continuă şi în acest an 
seria spectacolelor de teatru şi a concertelor 
senzaţionale la malul mării.
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LOCALIZARE
Hotelul este situat la 25 m 
de plaja din staţiunea Jupiter, 
într-o locaţie privilegiată ce 
oferă o atmosferă intimă şi 
o privelişte superbă asupra
coastei Mării Negre. 

INFO HOTEL
Hotelul deţine un restaurant 
cu aer condiţionat, piscină 
în aer liber şi piscină pentru 
copii, cocktail bar la piscină, 
terasă cu muzică live, pizzeria-
cuptor cu lemne, saună, 
Jacuzzi, plajă poprie, bar de zi, 
parcare, loc de joacă pentru 
copii, 2 săli de conferinţă. 

CAZARE
Hotelul are un total de 
110 camere duble şi 3 
apartamente, dotate cu 
mobilier modern, TV prin 
cablu, telefon direct, frigo-bar, 
aer condiţionat şi baie proprie 
cu duş. 

MASĂ
Masa se asigură în 
restaurantul propriu.  
Micul dejun bufet, iar mesele 
principale prânzul şi cina se 
servesc à-la-carte în sistem 
de cont valoric (prânzul are 
valoare de 45 lei / adult/zi şi 
cina are valoare 40 ron/adult/
zi/persoană).

Hotel Delta 3

PENSIUNE COMPLETĂ

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi):

• Gratuit cazare cu pat 
suplimentar pentru primul şi
al doilea copil între 0-11,99 
ani

• Gratuit pensiune completă 
/ pentru primul şi al doilea 
copil între 0-11,99 ani dacă 
părinţii achiziţionează 
pensiune completă / (pentru
copii se va comanda din 
meniu special, gratuit).

Tratament
• Se efectuează în cadrul clinicii 

Doina Neptun – de luni până 
sâmbătă / 3 proceduri/zi. 

• Copiii nu beneficiază de
tratament

Early Booking
• De până la 30 % pentru 

rezervările de cazare făcute şi 
plătite până pe 31.03.2017

Situat în staţiunea Jupiter la numai 50 de metri de plajă, hotelul Delta se distinge prin 
calitatea şi diversitatea serviciilor oferite în cadrul unui complex hotelier în care regăsiţi 
confortul şi relaxarea unui sejur ideal.

DUBLĂ STANDARD 18.06
24.06

02.07, 09.07
30.06, 06.07

16.07, 23.07, 30.07
06.08, 13.08, 20.08
12.07, 18.07, 24.07
30.07, 05.08, 11.08

17.08

27.08
23.08

03.09, 10.09
17.09, 29.08
04.09, 10.09

16.09

 2 adulţi 2461 2742 3164 2672 2321
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 2461 2742 3164 2672 2321
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 3692 4114 4747 4008 3481
 2 adulţi + 2 copil (0-11.99) 2461 2742 3164 2672 2321
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / pensiune completă

DUBLĂ STANDARD 18.06, 25.06 02.07, 09.07
16.07, 23.07, 30.07, 

06.08, 13.08, 
20.08

28.08 03.09, 10.09, 17.09 

 2 adulţi 3305 3586 4008 3516 3164
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 3305 3586 4008 3516 3164
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 4536 4958 5590 4852 4325
 2 adulţi + 2 copil (0-11.99) 3305 3586 4008 3516 3164
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / pensiune completă + tratament 3 proceduri la clinica Doina Neptun
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Hotelul Iris, întins pe o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, având un 
restaurant de 150 de locuri, un cafe-bar, încadrat de grădini interioare 
cu vegetaţie luxuriantă şi plante exotice, reprezintă un loc ideal pentru 
vacanţă.

LOCALIZARE
Poziţionat în centrul staţiunii, hotelul 
se află la 150 m de plajă, aproape de 
Club Paradise şi discoteca Cătunul. 
Amenajat cu eleganţă şi bun-gust, 
înconjurat de grădini, acesta este 
locul ideal pentru petrecerea unui 
sejur relaxant şi intim. 

INFO HOTEL
Hotelul dispune de parcare proprie –
gratuită, internet wireless (pe terasa 
restaurantului). Copiii au un loc de 
joacă special amenajat.

CAZARE
Întregul complex are o capacitate 
totală de cazare de 300 de locuri. 
Toate camerele au mobilier nou din 
lemn şi fier forjat, aer condiţionat, 
TV, cablu TV, minibar, băi cu duş 
sau cadă, pardoseală din gresie cu 
covoraşe, fără balcon. 

MASĂ
Masa se serveste la Restaurant Antik.

Hotel Iris 3

MIC DEJUN / DEMIPENSIUNE / PENSIUNE COMPLETĂ

Datorită grădinilor care îl înconjoară şi a apropierii de mare este locul 
ideal pentru petrecerea unui sejur relaxant şi intim. Atât spaţiile de cazare 
cât şi spaţiile publice sunt renovate şi amenajate cu eleganţă şi bun-gust, 
folosind culori calde şi materiale de foarte bună calitate. 

LOCALIZARE
Poziţionat în centrul staţiunii, hotelul 
se află la 150 m de plajă, aproape de 
Club Paradise şi discotecă Cătunul. 
Amenajat cu eleganţă şi bun-gust, 
înconjurat de grădini, acesta este 
locul ideal pentru petrecerea unui 
sejur relaxant şi intim. 

INFO HOTEL
Hotelul dispune de parcare proprie –
gratuită, internet wireless (pe terasa 
restaurantului). Copiii au un loc de 
joacă special amenajat.

CAZARE
Întregul complex are o capacitate 
totală de cazare de 300 de locuri. 
Toate camerele au mobilier nou din 
lemn şi fier forjat, aer condiţionat, 
TV, cablu TV, minibar, băi cu duş 
sau cadă, pardoseală din gresie cu 
covoraşe, fără balcon. 

MASĂ
Masa se serveste la Restaurant Antik.

Hotel Nalba 3

MIC DEJUN / DEMIPENSIUNE / PENSIUNE COMPLETĂ

Suplimente
• Mic dejun - 20 lei/persoană/zi
• Prânz/cina - 40 lei/persoană/zi
• Pensiune completă - 100 lei/persoană/zi

Suplimente
• Mic dejun - 20 lei/persoană/zi
• Prânz/cina - 40 lei/persoană/zi
• Pensiune completă - 100 lei/persoană/zi

DUBLĂ STANDARD
01.06 

-  
06.06

16.06  
-  

30.06

01.07 
-  

15.07

10.07 
-  

15.07

16.07 
-  

20.08

21.08 
-  

31.08

01.09 
-  

15.09
Cazare 565 590 945 960 1200 945 575

Cazare + mic dejun  785  810  1165   1180 1420  1165  795 
Cazare + demipensiune (mic dejun 
+ fişă cont 40 lei/zi/persoană) 1225 1250 1605 1620 1860 1605 1235

Cazare + pensiune completă (mic 
dejun + fişă cont 100 lei/zi/persoană) 1885 1910 2265 2280 2520 2265 1895

Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / tip de masă specificat

DUBLĂ STANDARD
01.06 

-  
15.06

16.06 
-  

30.06

01.07 
-  

09.07

10.07 
-  

20.07

21.07 
-  

20.08

21.08 
-  

15.09

01.09 
-  

15.09
Cazare 510 650 765 780 1020 770 745

Cazare + mic dejun  730  870  985 1000  1240  990  965 
Cazare + demipensiune (mic dejun 
+ fişă cont 40 lei/zi/persoană) 1170 1310 1425 1440 1680 1430 1405

Cazare + pensiune completă (mic 
dejun + fişă cont 100 lei/zi/persoană) 1830 1970 2085 2100 2340 2090 2065

Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / tip de masă specificat
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Întins pe o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, având un restaurant 
de 150 de locuri, un cafe-bar, încadrat de grădini interioare cu vegetaţie 
luxuriantă şi plante exotice, reprezintă un loc ideal pentru vacanţă.

LOCALIZARE
Poziţionat în centrul staţiunii, hotelul 
se află la 150 m de plajă, aproape de 
Club Paradise şi discotecă Cătunul. 
Amenajat cu eleganţă şi bun-gust, 
înconjurat de grădini, acesta este 
locul ideal pentru petrecerea unui 
sejur relaxant şi intim. 

INFO HOTEL
Hotelul dispune de parcare proprie –
gratuită, internet wireless (pe terasa 
restaurantului). Copiii au un loc de 
joacă special amenajat.

CAZARE
Întregul complex are o capacitate 
totală de cazare de 300 de locuri. 
Toate camerele au mobilier nou din 
lemn şi fier forjat, aer condiţionat, 
TV, cablu TV, minibar, băi cu duş 
sau cadă, pardoseală din gresie cu 
covoraşe, fără balcon. 

MASĂ
Masa se serveste la Restaurant Antik.

Hotel Mimoza 3

MIC DEJUN / DEMIPENSIUNE / PENSIUNE COMPLETĂ

Hotelul renovat şi modernizat în cursul anului 2010, are un standard de 
3 stele şi vă poate oferi camere amenajate modern şi elegant în regim de 
single, double şi suite, asigurând confortul necesar unei vacanţe reuşite.

LOCALIZARE
În centrul staţiunii Jupiter, cu vedere 
şi ieşire pe plaja proprie. Se află la 1 
km sud de staţiunea Neptun, la 38 
km sud de oraşul Constanţa şi la 10 
km nord de Mangalia.

INFO HOTEL
Hotelul oferă restaurant, bar, seif, 
schimb valutar, acces internet gratuit, 
loc de joacă pentru copii, sală de 
conferinţă, parcare. Nu se acceptă 
animalele de companie.

CAZARE
200 camere duble şi matrimoniale, 8 
suite dotate cu jacuzzi, balcon dublu 
cu vedere frontal mare. Camerele 
sunt dotate cu baie (cabină dus) şi 
uscător de păr, TV cablu, internet, 
frigobar, aer condiţionat, balcon. 
Majoritatea camerelor de la etajele 
superioare au vedere la mare şi la 
Lacul Tismana. 

MASĂ
Are o capacitate de 400 locuri, se 
află chiar la limita plajei, oferind o 
privelişte către Marea Neagră.

Hotel Olimpic 3

ALL INCLUSIVE

Facilităţi copii
• Cameră dublă 2 adulţi+1 copil (0-9.99 ani), 

copilul beneficiază de gratuitate la cazare cu 
All Inclusive (fără pat suplimentar).

• Cameră dublă 2 adulţi+2 copil (0-9.99 ani), un 
copil beneficiază de gratuitate la cazare cu All 
Inclusive (fără pat suplimentar) şi unul achită 
50% din loc în dublă cu pat suplimentar.

• Cameră dublă 2 adulţi + 1 copil (10-13.99 ani), 
copilul achită 50 % din tariful de cazare cu All 
Inclusive, cu acordare de pat suplimentar.

Early Booking
• De până la 15 % pentru rezervările de cazare

cu All Inclusive făcute şi plătite până 28.02
• De până la 10 % pentru rezervările de cazare 

cu All Incluisve făcute şi plătite până pe 31.03

Suplimente
• Mic dejun - 20 lei/persoană/zi
• Prânz/cina - 40 lei/persoană/zi
• Pensiune completă - 100 lei/persoană/zi

DUBLĂ STANDARD
01.06 

-  
06.06

16.06  
-  

30.06

01.07 
-  

15.07

10.07 
-  

15.07

16.07 
-  

20.08

21.08 
-  

31.08

01.09 
-  

15.09
Cazare 565 590 945 960 1200 945 575

Cazare + mic dejun  785  810  1165   1180 1420  1165  795 
Cazare + demipensiune (mic dejun 
+ fişă cont 40 lei/zi/persoană) 1225 1250 1605 1620 1860 1605 1235

Cazare + pensiune completă (mic 
dejun + fişă cont 100 lei/zi/persoană) 1885 1910 2265 2280 2520 2265 1895

Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / tip de masă specificat

DUBLĂ STANDARD 04.06, 11.06
18.06, 25.06 02.07 09.07

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08
20.08 27.08

03.09
10.09
17.09

 2 adulţi 3606 3918 4122 4224 3959 3854 3594
 2 adulţi + 1 copil (0-9.99) 3606 3918 4122 4224 3959 3854 3594
 2 adulţi + 1 copil (10-13.99) 4157 4531 4776 4898 4582 4457 4145
 2 adulţi + 1 copil (14-16.99) 4983 5451 5757 5910 5518 5361 4971
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / All Inclusive + tratament 3 proceduri / zi 
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Mamaia
LOCALIZARE

MAMAIA NORD este o zonă turistică aflată 
în plină expansiune, cuprinsă între staţiunea 
Mamaia şi oraşul Năvodari. Mamaia este 
deasemenea locul ideal şi pentru cei care 
prefera o atmosferă mai liniştită. În ceea ce 
priveşte terasele şi restaurantele de la malul 
mării, oferta este atât de diversificată încat 
turiştii pot alege să se relaxeze într-un loc 
nou în fiecare seară a sejurului lor. Oraşul 
Năvodari este situat în zona centrală a judeţului 

Constanţa, pe malul de sud al lacului Taşaul 
şi pe grindul dintre acestă şi lacul Siutghiol. 
Se află la o distanţă de 15 km de municipiul 
Constanţa, având ca vecini la nord - Lacul 
Tasaul şi satul Sibioara, la sud - Lacul Siutghiol 
şi staţiunea Mamaia, la vest - comuna Lumina, 
iar la est - Marea Neagră. Se întinde pe o 
lungime de 8 km pe direcţia N-S cu expunere 
totală spre răsărit. 

Prima atestare documentară este din timpul 
administraţiei otomane, când localitatea 
apare menţionată în anul 1421 cu numele de 
Caracoium (nume derivat din cuvintele turceşti 
kara şi koyum, traduse prin oaia neagră) 
denumire care a devenit ulterior Carachioi 
(de la cuvintele turceşti kara koy, însemnând 
„satul negru”). 

PLAJA

Este generoasă şi acoperită cu nisip fin deorece 
este parţial amenajată iar din acest motiv 
este de departe una din cele mai bune plaje 
naturale de pe litoralul românesc. În zona 
Mamaia Nord există o plajă de lăţimea celei 
de la Mamaia, dar întinsă pe 12-15 km, care 
nu este în mod oficial în întregime amenajată 
şi întreţinută de autorităţile locale dar care 
este de departe una dintre cele mai bune plaje 
naturale de pe litoralul românesc. Apa aici 

este foarte curată şi accesul în mare se face 
pe o pantă cu o înclinare foarte mică care se 
întinde până la 100-200 m în larg fără ca apa să 
atingă adâncimi mai mari de 1-2 m. Amenajările 
particulare de pe această plajă sunt apropiate 
de cele ale staţiunii Mamaia. 
Incepând cu mijlocul lunii mai şi pâna târziu în 
septembrie, când temperaturile medii de obicei 
depăsesc 25 de grade Celsius, apa fiind caldă 
pâna spre sfârsitul toamnei. Plaja, coborând 

lin în apa mării, este astfel extrem de sigură 
pentru copii sau pentru cei care nu ştiu sa 
înoate. 
Datorita asezării sale excelente, brizele care bat 
când dinspre mare când dinspre lac domolesc 
arşiţa verii. De-a lungul acestei plaje se însiră 
elegante şi cochete hoteluri, ce pot primi 
simultan peste 20 000 de turişti în sezonul 
estival. 

Divertisment Plaja Copii Tratament
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TRATAMENT

Factori naturali de cură sunt reprezentaţi de 
clima marină, aerosolii salini şi apa mării, care 
este clorata, sulfatată, sodică, magneziană şi 
hipotonică. Staţiunea este recomandată pentru 
cura heliomarină, tratamente reumatologice, 
dermatologice, de întreţinere, regenerare şi 
gimnastică medicală. 

Bazele de tratament de pe litoral sunt bine 
întretinute şi în unele cazuri au dotări de 
ultimă generaţie. Puteţi urma cure Gerovital, 
tratamente cosmetice, cure anti-stres şi de 
întinerire sau puteti alege tratamente complexe 
pentru diverse afecţiuni ale aparatului 

locomotor, sistemului nervos periferic, afecţiuni 
survenite în urma unor traumatisme etc. 
Un lucru unic pe care îl oferă bazele de 
tratament de pe litoral este folosirea nămolului 
extras din Lacul Techirghiol, nămol cu 
numeroase proprietaţi benefice. 

ATRACŢII TURISTICE ŞI AGREMENT

Cunoscută în trecut datorită Restaurantului 
Hanul Piraţilor şi a Taberei Năvodari, Mamaia 
Nord este în prezent o zonă turistică 
înfloritoare, în care se construiesc vile şi 
pensiuni noi. Majoritatea unităţilor de cazare 
au dimensiuni mici şi sunt construite pe 
malul lacului Siutghiol. Pensiunile au curţi 
spaţiose cu grătare, foişoare, locuri de joacă 

pentru copii, zone de pescuit şi chiar piscine 
exterioare: Pensiunea Alfa, Pensiunea Siera, 
Pensiunea Sea Breeze, Pensiunea Cosmin, 
Vila Thetis. Complexele turistice se întind pe 
suprafeţe mai mari şi includ vile individuale 
sau căsuţe din lemn: Complex Corabia Piraţilor, 
Complex Scoica Land, etc. Cei care doresc 
să petreacă o vacanţă cu buget redus au 

la dispoziţie capinguri moderne, dotate cu 
facilităţi complete. Zona cuprinde şi o serie 
de hoteluri unde puteţi petrece o vacanţă în 
condiţii excelente: Hotel Phoenicia Resort and 
SPA, Hotel Arena Regia, Hotel Arcadia, Hotel 
Veronica, Hotel Blue Beach, Hotel Blue Wave, 
etc.
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Renovat complet în anul 2008, Hotelul Aurora este locul în care vă puteţi 
bucura de linişte şi confort, camere moderne, mancare bună şi servicii 
hoteliere fără cusur.

LOCALIZARE
În zona comercială, cu posibilităţi de 
agrement multiple, la 25 m de plajă. 

INFO HOTEL
Hotelul a fost renovat complet în anul 
2008 şi de atunci este îmbunătăţi 
constant, în fiecare an. Pune la 
dispoziţie 343 camere duble clasate la 
2 stele Superior. Pe lângă facilităţile 
de cazare, hotelul mai dispune de 
piscină, restaurant, bar de zi, parcare 
(contra cost), internet wireless, loc de 
joacă şi facilităţi pentru persoane cu 
nevoi speciale, piscină. 

CAZARE
Camerele sunt complet renovate, băi 
noi, mobilier nou, geam termopan, 
TV, frigider, mochetă, cartelă pentru 
acces, balcon şi aer condiţionat. 

MASĂ
Restaurantul Aurora este modern 
şi elegant, are o capacitate de 600 
locuri, include o frumoasă terasă 
şi bar de zi şi vă pune la dispoziţie 
o gamă diversificată de specialităţi
gastronomice. Micul dejun se serveste
în stil bufet suedez. Prânzul şi cina se
comandă à-la-carte în baza fisei de
cont. Copiii au aceeasi valoare pentru
serviciile de masă ca şi adulţii!

Hotel Aurora 2+

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 65 LEI

Hotelul Lotus are camere şi suite cu aer condiţionat şi balcon. Este 
perfect pentru familiile cu copii care doresc facilităti în afara hotelului - 
Delfinariul aflându-se la 3 km, iar Parcul Aqua Magic la 700m.

LOCALIZARE
Hotelul este situat în partea de sud 
a staţiunii, în apropierea Satului de 
Vacanţă, la 50 m de plajă.

INFO HOTEL
Parcare proprie, păstrare obiecte de 
valoare, parter şi 4 etaje, bar de zi. 

CAZARE
Aer condiţionat, TV ecran plat, 
frigider - NOU, baie cu cadă, balcon 
(camere etaj), pardoseală din gresie, 
camere cu două paturi sau pat 
matrimonial.

Hotel Lotus 2

FĂRĂ SERVICII DE MASĂ

Facilităţi pentru copii
• Între 0 şi 14 ani primul copil are gratuitate la 

cazare şi nu beneficiază de pat suplimentar, al 
doilea copil 0-14 ani plăteşte 50% dintr-un loc
de cazare şi beneficiază de pat suplimentar 
sau 30.00 lei pe zi taxa de utilităţi şi nu 
beneficiază de pat suplimentar

• Pat suplimentar - 50% din preţul camerei
• Copiii peste 14 ani sunt consideraţi adulţi.

Înscrieri timpurii
• 10% discount pt Înscrieri timpurii până la 

data de 31.03.2017.
NU se fac Înscrieri timpurii pt perioada 28.07-
15.08. Dacă în sejurul achitat prin programul IT 
se regăseşte o noapte din acest interval, ea se 
va deconta la tarif întreg.

Reduceri copii
• Se acceptă în camera dublă 2 copii cu vârstă 

mai mică de 5 ani cu mic dejun inclus gratuit,
fără pat suplimentar;

• Copiii între 5-12 ani neîmpliniţi achită 50% din 
valoarea micului dejun fără pat suplimentar.

Facilităţi copii servicii de cazare:
• Se acceptă maxim 2 copii până la 12 ani

neîmpliniţi – fără pat suplimentar;
• Dacă se doreşte pat suplimentar se achită 

50 % din valoarea unui loc în dublă (copiii 
peste 12 ani au deja pat suplimentar inclus).

Early Booking 
• Până la 20 % pentru serviciile de cazare 

efectuate până la 31.03.2017 – în functie de
perioada de cazare.

DUBLĂ STANDARD

01.06, 06.06
11.06, 04.09
09.09, 14.09
19.09, 24.09

16.06,
21.06 26.06 01.07, 06.07

15.08, 20.08 11.07
16.07, 21.07
26.07, 31.07
05.08, 10.08

25.08 30.08

 2 adulţi 1486 1720 1790 2071 2211 2422 1860 1673
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 1866 2100 2170 2451 2592 2802 2241 2053
 2 adulţi + 1 copil (5-11.99) 1954 2188 2258 2539 2679 2890 2328 2141
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2156 2484 2582 2975 3172 3467 2680 2418
 2 adulţi + 2 copii (0-4.99) 2246 2480 2551 2831 2972 3182 2621 2434
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 65 lei / persoană / zi

DUBLĂ MATRIMONIALĂ
01.06, 07.06,
13.06, 19.06, 

25.06,

01.07,
07.07 13.07 19.07, 

25.07 31.07 06.08 12.08 18.08,
24.08 30.08 05.09

 2 adulţi 702 1053 1346 1404 1521 1544 1451 1264 936 772
 2 adulţi + 1 copil (0-13.99) 702 1053 1346 1404 1521 1544 1451 1264 936 772
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / fără servicii de masă
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Hotel Select Mamaia este amplasat în partea sudică a staţiunii, pe faleza 
şi a fost renovat complet în 2013, spaţiile de cazare fiind dotate cu aer 
condiţionat, TV LCD, cablu, minibar, baie cu duş şi balcon. 

LOCALIZARE
Situat în centrul staţiunii spre Sud. 

INFO HOTEL
Oaspeţii hotelului au posibilitatea 
de a-şi păstra obiectele de valoare 
în seiful aflat la recepţie. Hotelul 
dispune de parcare proprie la care 
turiştii au acces gratuit.

CAZARE
Modernizat în 2013, hotelul oferă cele 
mai bune condiţii pentru vacanţa 
perfectă. Camerele dispun de baie 

proprie, TV, aer condiţionat, minibar, 
balcon, iar poziţia lui oferă cea mai 
bună perspectivă asupra plajei. 

MASĂ
Turiştii hotelului pot servi masa 
în restaurantul hotelului sau pe 
terasa de pe care pot admira marea. 
Restaurantul are o capacitate de 
90 de locuri şi serveste mâncăruri 
româneşti şi internaţionale.

Hotel Select 2+

FĂRĂ SERVICII DE MASĂ

Hotelul este situat la 2 minute pe jos faţă de plajă. Hotelul Grand Astoria 
(fostul Hotel Patria) este situat în centrul staţiunii Mamaia, la 500m 
de cazinou şi la 50m de plaja cu nisip şi oferă unităţi de cazare cu aer 
condiţionat şi vedere la mare sau la lacul Siutghiol.

LOCALIZARE
Hotelul Grand Astoria, fostul Hotel 
Patria, este situat în centrul staţiunii 
Mamaia, la 500 m de cazinou şi la 50 
m de plaja cu nisip.

INFO HOTEL
Accesul WiFi este gratuit în hol. 
Proprietatea oferă parcare gratuită. 
Hotelul pune la dispoziţie un bar, o 
terasă şi un restaurant care serveşte 
mâncăruri din bucătăria tradiţională 
românească şi internaţională.

CAZARE
Proprietatea oferă unităţi de cazare 
cu aer condiţionat şi vedere la mare 
sau la lacul Siutghiol. Toate camerele 
au TV, frigider şi baie proprie cu duş.

MASĂ
Grand Hotel Astoria mai are în 
componenta un restaurant care 
serveste preparate aparţinând 
bucătăriei româneşti şi internaţionale 
şi o terasă în aer liber.

Grand Hotel Astoria 3

MIC DEJUN

Facilităţi copii
• Primul copil până la 12 ani are gratuitate 

la serviciie de cazare fără pat suplimentar;
• Al doilea copil până la 14 ani achită 50 % 

din serviciile de cazare cu pat suplimentar;
• Micul dejun se achită integral de toţi copiii.

Facilităţi pentru copii
• între 0 şi 14 ani primul copil are gratuitate la 

cazare şi nu beneficiază de pat suplimentar, al 
doilea copil 0-14 ani plăteşte 50% dintr-un loc 
de cazare şi beneficiază de pat suplimentar 
sau 30 lei pe zi taxa de utilităţi şi nu 
beneficiază de pat suplimentar;

• Pat suplimentar- 50% din preţul camerei;
• Copii peste 14 ani sunt consideraţi adulţi.

Înscrieri timpurii
• 10% discount pt înscrieri până la 31.03.
NU se fac Înscrieri Timpurii pt perioada 
28.07-15.08.2017. Dacă în sejurul achitat prin 
programul IT se regăseşte o noapte din acest
interval, ea se va deconta la tarif întreg.

DUBLĂ MARE 01.06, 
07.06 13.06 19.06,

25.06
01.07, 
07.07 13.07 19.07, 

25.07 31.07 06.08 12.08 18.08, 
24.08 30.08 05.09

 2 adulţi 761 790 819 1193 1544 1615 1732 1755 1661 1474 1100 913
 2 adulţi + 1 copil (0-13.99) 761 790 819 1193 1544 1615 1732 1755 1661 1474 1100 913
 2 adulţi + 1 copil (14-17.99) 1141 1185 1229 1790 2317 2422 2597 2633 2492 2211 1650 1369
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / fără servicii de masă

DUBLĂ STANDARD

07.05,
13.05,
19.05,
25.05

31.05 06.06,
12.06 18.06 24.06,

10.09 30.06 06.07 12.07 18.07

24.07,
30.07,
05.08,
11.08,
17.08

23.08 29.08 04.09

 2 adulţi 1212 1347 1374 1536 1698 2108 2190 2502 2642 2922 2572 2346 1862
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 1356 1491 1518 1680 1842 2252 2334 2646 2796 3096 2721 2490 2006
 2 adulţi + 2 copil (0-11.99) 1731 1900 1934 2136 2339 2851 2954 3344 3534 3914 3439 3149 2544
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / mic dejun
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Hotelul face parte din lanţul hotelier „Phoenicia Hotels&Resorts” şi este 
situat la numai 50 m de plajă, în vecinătatea Parcului Acvatic, a parcului 
de distractii şi a punctului de plecare a telegondolei ce străbate staţiunea.

LOCALIZARE
La intrarea din partea de sud a 
staţiunii, în apropiere de Satul de 
Vacanţă, de complexul comercial Perla. 

INFO HOTEL
Hotelul oferă următoarele facilităţi: 
restaurant cu specific internaţional, 
cramă, baruri, piscină, sală de 
conferinţe şi parcare proprie. 

CAZARE
Hotelul dispune de 161 camere duble, 
121 cu pat matrimonial şi 40 de camere 
cu 2 paturi separate. Camerele au 
vedere parţială la mare.

MASĂ
Hotelul deţine trei restaurante, unul cu 
specific internaţional, unul cu specific 
românesc, de cramă, care se află la 
etajul 11 şi unul pentru ceremonii cu 
o capacitate de 600 persoane. Din
2017 restaurantul hotelului Perla va
funcţiona pentru mic dejun şi prânz 
exclusiv. Cina nu se va servi.
În Perioada 17.07-20.08 prânzul se va 
servi sub formă de bufet suedez. În
restul perioadelor se va servi ca bonuri
valorice de 40 lei / persoană / zi. În
perioadele în care se servesc bonuri
valorice şi copiii vor avea aceeaşi
valoare a mesei ca şi adulţii.

Hotel Perla 3

MIC DEJUN ŞI PRÂNZ

Este situat în staţiunea Mamaia, la 50 m de plajă, pe partea opusă 
fiind Lacul Siutghiol. Piscina hotelului este una din principalele atracţii 
ale staţiunii Mamaia în ceea ce priveşte petrecerea timpului liber şi 
divertismentul.

LOCALIZARE
Hotelul este amplasat în zona de 
nord a staţiunii, la 50 m de mare. 

INFO HOTEL
A fost renovat în 2008, iar în 2009 
şi-a modernizat şi piscină. Hotelul 
dispune de parcare proprie, bar, 
2 restaurante, sală de conferinţe. 
În zona piscinei este amenajată o 
terasă-restaurant unde vă puteţi 
delecta, printre altele, cu mâncăruri 
pe bază de peşte şi fructe de mare. 
Hotelul este prevăzut cu loc de joacă 
pentru copii, amenajat pe spaţiul 
verde dintre hotel şi faleză. 

CAZARE
Hotelul are 119 camere duble, 
care pot fi închiriate şi în regim de 
single şi 3 apartamente. Camerele 
sunt dotate cu TV şi cablu, aer 
condiţionat, frigider, telefon, baie 
proprie şi balcon.

MASĂ
În cadrul celor două restaurante 
proprii se pot servi specialităţi 
tradiţionale şi internaţionale. Masa 
este servită în sistem cont turist. 

Hotel Central 3

MIC DEJUN / DEMIPENSIUNE / PENSIUNE COMPLETĂ

Suplimente
• Mic dejun - 32 lei/persoană/zi
• Prânz/cina - 40 lei/persoană/zi
• Pensiune completă - 80 lei/persoană/zi

Facilităţi copii
• Primul copil până la 5 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare cu mic dejun şi prânz fără 
pat suplimentar;

• Primul copil între 5-12 ani beneficiază de 
gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi 
achită 50% din serviciile de masă;

• Primul copil între 12-14 ani beneficiază de 
reducere 70 % la cazare fără pat suplimentar 
şi achită integral mesele;

• Patul suplimentar reprezintă 50 % din 
valoarea unui loc în dublă!

Înscrieri timpurii
• 15 % la serviciile de cazare fără masă pentru 

rezervările efectuate până la data de 31.03.
• 10 % la serviciile de cazare fără masă pentru 

rezervările efectuate până la data de 10.05.

DUBLĂ STANDARD

05.05,
11.05,
17.05,
23.05,
29.05

04.06

10.06,
16.06,
02.09,
08.09

22.06,
28.06 04.07 10.07,

21.08 16.07

22.07, 
28.07,
03.08, 
09.08, 
15.08

27.08

 2 adulţi 1344 1380 1452 1740 1876 1944 2504 2616 1862
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 1626 1662 1734 2022 2158 2226 2551 2616 2144
 2 adulţi + 1 copil (5-11.99) 1698 1734 1806 2094 2230 2298 2741 2829 2216
 2 adulţi + 1 copil (12-13.99) 1844 1885 1968 2299 2456 2534 3178 3307 2440
 2 adulţi + 1 copil (14-16.99) 1893 1938 2028 2388 2558 2643 3343 3483 2541
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / mic dejun + prânz

DUBLĂ STANDARD
01.05 

 –  
01.06

02.06 
 –  

 15.06

16.06 
 –  

22,06

23.06 
 –  

30.06

01.07 
 –  

06.07

07.07 
 –  

19.08

20.08 
 –  

31.08

01.09 
 –  

02.09

03.09 
 –  

09.09

10.09 
 –  

30.09
Cazare + mic dejun 776 1121 1446 1495 1531 1938 1531 1446 1151 797
Cazare + demipensiune (mic 
dejun + fişă cont 40 lei/zi/
persoană)

1216 1561 1886 1935 1971 2378 1971 1886 1591 1237

Cazare + pensiune completă 
(mic dejun + fişă cont 80 lei/
zi/persoană)

1656 2001 2326 2375 2411 2818 2411 2326 2031 1677

Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / tip masă specificat
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Hotel Hefaistos Mamaia - renovat şi regandit complet în anul 2014 este 
situat în centrul staţiunii Mamaia, lângă Cazino şi la circa 100 metri de 
plajă Cazino, dispune de 50 camere duble pentru 100 de persoane şi 
oferă clienţilor săi condiţii moderne de cazare. 

PROFIL
Relaxare

LOCALIZARE
Situat la 200 m de plajă. 

INFO HOTEL
Renovat şi regândit complet în anul 
2014 este situat în centrul staţiunii 
Mamaia, lângă Cazino şi la circa 
100 metri de plaja Cazino, dispune 
de 50 camere duble pentru 100 de 
persoane.

CAZARE
Oferă clienţilor săi condiţii moderne 
de cazare cu TV LED, minibar, telefon 
cu acces extern, uscător de păr, seif 
cu cifru, aer centralizat, iar băile sunt 
dotate cu cadă. 

MASĂ
Salon pentru mic dejun

Hotel Hefaistos 3

MIC DEJUN

Amplasat la doar 50 de metri de malul mării, Hotelul Majestic Mamaia se 
află în centrul staţiunii Mamaia. Hotelul oferă o piscină în aer liber şi un 
studio de fitness. 

LOCALIZARE
La doar 50 metri de plajă, în centrul 
staţiunii. 

INFO HOTEL
Hotelul Majestic este situat în centrul 
staţiunii Mamaia, la o distanţă de 
50 m de plajă şi în imediata apropiere 
a zonei de promenadă (pietonală). 
Construit pe o suprafaţă de 27 000 
mp şi renovat în totalitate dispune 
de 241 camere duble, 8 garsoniere, 
13 apartamente de lux. 

CAZARE
Camerele sunt dotate cu TV cablu, 
telefon, minibar, aer condiţionat, baie 
cu duş, balcon, geamuri termopan, 
cartelă magnetică pentru acces. 

MASĂ
Demipensiune: mic dejun bufet 
suedez, prânz bufet suedez şi 
supliment All Inclusive. Restaurantele 
au specific naţional şi internaţional.

Hotel Majestic 3

MIC DEJUN ŞI PRÂNZ

Facilităţi copii
• În camera dublă se acceptă maxim 2 adulţi 

+ 2 copii până la 13.99 ani (se asigură un pat 
suplimentar pentru 2 adulţi cu 2 copii între 
10.00- 13.99). Dacă este un sigur copil 10-14 
ani nu este inclus patul suplimentar;

• Copilul peste 14 ani  beneficiază de pat 
suplimentar - conform reducerilor din sistem!

Înscrieri timpurii
Perioada de cazare - 18.05-22.06 şi 27.08-17.09
• 20% discount pentru rezervările până la 28.02;
Perioada de cazare - 23.06-29.06 
• 10% discount pentru rezervările până la 28.04.
Perioada de cazare - 30.06-09.07 şi 20.08-26.08
• 5% discount pentru rezervările până la 28.04.
• Oferta standard pentru perioada 10.07-19.08

Reduceri copii - 2 adulţi+1 copil
• Copiii cu vârstă până în 6 ani neîmpliniţi au 

cazare şi mic dejun gratuit dacă folosesc 
acelaşi pat cu părinţii;

• Copiii cu vârstă între 6-12 ani achită 50 lei/zi 
şi au mic dejun inclus, dacă stau în acelaşi pat 
cu părinţii;

• Copiii cu vârstă între 12-18 ani achită 60 lei/zi 
şi cu mic dejun inclus, dacă stau în acelaşi pat 
cu părinţii;

• Pentru al doilea copil se achită obligatoriu 
un pat suplimentar, dacă este disponibil, iar
la cerere se poate oferi un pat suplimentar/
cameră şi se oferă în limita disponibilităţii.

DUBLĂ STANDARD 04.06 11.06
18.06, 
27.08,
03.09

25.06

02.07, 09.07, 
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08

20.08 10.09 17.09

 2 adulţi 1356 1404 1904 2186 2596 1986 1304 1204
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 1356 1404 1904 2186 2596 1986 1304 1204
 2 adulţi + 1 copil (6-11.99) 1771 1819 2318 2600 3009 2400 1719 1619
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 1854 1902 2401 2682 3092 2483 1802 1702
 2 adulţi + 2 copii (0-5.99) 1831 1895 2570 2951 3505 2681 1760 1625
 2 adulţi + 2 copii (6-11.99) 2849 2897 3394 3675 4083 3476 2798 2699
 2 adulţi + 2 copii (12-13.99) 2683 2731 3229 3510 3918 3310 2632 2533
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun

DUBLĂ STANDARD
05.06, 10.06,
03.09, 08.09,

13.09
15.06 20.06, 

25.06
30.06, 05.07,
24.08, 29.08

10.07, 15.07, 20.07,
25.07, 30.07, 04.08,

09.08, 14.08
19.08

 2 adulţi 1620 1852 1910 2395 2875 2491
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 1620 1852 1910 2395 2875 2491
 2 adulţi + 1 copil (2-9.99) 1620 1852 1910 2395 2875 2491
 2 adulţi + 1 copil (10-13.99) 1783 2015 2073 2558 3038 2654
 2 adulţi + 1 copil (14-17.99) 2040 2330 2402 3009 3609 3129
 2 adulţi + 2 copii (0-1.99) 1620 1852 1910 2395 2875 2491
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi prânz bufet
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Hotel Victoria reprezintă alegerea perfectă pentru aceia dintre 
dumneavoastră care se află în căutarea unei vacanţei liniştite alaturi de 
familie şi prieteni.

LOCALIZARE
Hotelul este situat în zona centrală 
a staţiunii Mamaia şi se bucură de o 
poziţie privilegiată faţă de principalele 
atracţii turistice din zonă - 5 minute 
de Cazino, 50 de metri de pasarelă de 
promendada şi 500 de metri de Aqua 
Magic. 

INFO HOTEL
Hotel Victoria Mamaia beneficiază de 
330 de spaţii de cazare: 322 de camere 
duble şi 8 apartamente dispuse pe 
9 etaje. Toate camerele au vedere 
laterală către mare, cu excepţia celor 
de la etajul 1. Toate spaţiile de cazare 
sunt prevăzute cu balcon, mai puţin 

cele de la parter şi etajul 1, unde 
camerele sunt mai spaţioase. 

CAZARE
Hotelul dispune de 322 camere, 
dotate cu TV şi cablu, aer condiţionat, 
frigider, telefon, baie proprie şi balcon. 

MASĂ
Hotelul are două restaurante, unul cu 
specific românesc şi internaţional (300 
de locuri) şi unul cu specific italian 
(120 locuri). Masa se poate servi şi pe 
terasa restaurantului „Victoria” sau 
în grădina de vară. Micul dejun este 
servit în sistem bufet suedez.

Hotel Victoria 3

ALL INCLUSIVE

Hotel Amiral Mamaia - foarte apreciat de turişti datorită poziţionării în 
partea nordică a staţiunii, a serviciilor hoteliere şi a dotărilor interioare şi 
a vederii la mare din toate camerele. Piscina reprezintă un atuu important 
pentru clienţi.

LOCALIZARE
În partea nordicã a staţiunii Mamaia.

INFO HOTEL
Hotelul dispune de o sală de 
conferinţe de 60 de locuri dotată cu: 
videoproiector, sonorizare, flip chart, 
ecran şi acces internet, un restaurant 
cu 200 de locuri, o terasă şi un bar 
de zi. 

CAZARE
Toate camerele sunt dotate cu TV, 
minibar, aer condiţionat, baie cu duş, 
balcon, telefon şi au vedere la mare. 

MASĂ
Masa se serveşte în sistem All 
Inclusive la Restaurant Amiral sau 
fişă cont la Restaurant Comandor. 
Se mai poate servi şi la Restaurant 
Orfeu în sistem autoservire. 

Hotel Amiral 4

DEMIPENSIUNE SAU ALL INCLUSIVE

Reduceri până la data de 31.03
• reducere 25% la cazare cu mic dejun 

pentru minim 5 nopţi cazare în perioada
03.05-01.06.2017 şi 15.09-30.09.2017

•  reducere 15% la cazare cu mic dejun 
pentru minim 5 nopţi cazare în perioada
02.06-06.07.2017

• reducere 10% la cazare cu mic dejun 
pentru minim 5 nopţi cazare în perioada
07.07-20.07.2017 şi 21.08-03.09.2017

Reduceri copii
2 adulţi + 1 copil (<9.99 ani)
• Copilul beneficiază de gratuitate la cazare şi

masă fără pat suplimentar, dacă solicită pat 
va achită 40% din pachetul de adult.

2 adulţi + 1 copil (> 10 ani)
• Copilul va achită 70% din pachetul de adult 

şi beneficiază de pat suplimentar

Înscrieri timpurii
• 15% la pachetele de cazare cu demipensiune 

sau All Inclusive achitate integral până la data 
de 31.03.2017.

• 10% la pachetele de cazare cu mic dejun 
achitate integral până la data de 31.03.2017.

DUBLĂ STANDARD 11.06,
18.06 27.08

03.09,
10.09,
17.09

25.06 02.07 09.07 16.07 23.07
30.07,
06.08,
13.08

20.08

 2 adulţi 3208 3654 3126 3302 3866 4101 4195 4336 4359 4148
 2 adulţi + 1 copil (0-9.99) 3208 3654 3126 3302 3866 4101 4195 4336 4359 4148
 2 adulţi + 1 copil (10-13.99) 4330 4933 4219 4457 5219 5536 5663 5853 5885 5599
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / All Inclusive

DUBLĂ STANDARD
06.06, 12.06,
18.06, 24.06, 

30.06
06.07 12.07, 23.08,

29.08 18.07 24.07, 30.07
05.08, 11.08 17.08

 2 adulţi 2158 2651 2749 3097 3445 3213
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2158 2651 2749 3097 3445 3213
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2697 3313 3436 3871 4306 4016
 2 adulţi + 1 copil (12-15.99) 2913 3578 3711 4181 4651 4338
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / demipensiune bufet

DUBLĂ STANDARD

06.06,12.06, 
18.06, 24.06, 
02.06, 08.06, 
14.06, 20.06, 

26.06

30.06, 02.07
06.07, 12.07, 
23.08, 08.07, 
14.07, 25.08

18.07, 20.07

24.07, 30.07, 
05.08, 11.08, 
26.07, 01.08, 
07.08, 13.08

17.08, 19.08

 2 adulţi 2993 3091 3584 4164 4280 3816
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2993 3091 3584 4164 4280 3816
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 3741 3864 4480 5205 5350 4770
 2 adulţi + 1 copil (12-15.99) 4040 4173 4839 5622 5779 5152
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / All Inclusive
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Situat la doar 20 de metri de plajă din Mamaia, Hotelul Iaki oferă un 
centru spa elegant, cu piscină interioară şi în aer liber. Restaurantul 
cu terasă de vară serveşte preparate din bucătăria românească şi 
internaţională.

LOCALIZARE
În nordul staţiunii Mamaia, judeţul 
Constanţa, la 20m distanţă de plajă. 

INFO HOTEL
Hotelul are în dotare 2 restaurante: 
Coriolis şi Ballroom IAKI, Centru SPA 
Iaki cu săli de fitness şi aerobic, saune, 
tratamente corporale, masaj, jacuzzi, 
piscină interioară, teren de tenis şi 
fotbal, salon de înfrumuseţare, centru 
de conferinţe. 

CAZARE
Toate camerele sunt dotate cu minibar, 
uscător de păr, aer condiţionat, seif, 
televiziune prin cablu şi telefon cu 
acces internaţional, acces la Internet.

MASĂ
Cele 3 restaurante au bucătărie 
românească şi internaţională. Masa 
se poate servi şi pe terasa interioară, 
de lângă piscină. Modul de servire a 
mesei este prin bonuri valorice, bufet 
suedez şi All Inclusive, la cerere. 

SERVICII GRATUITE
Piscină exterioară, plajă, teren de 
fotbal şi tenis, internet wirelless (în 
camere, recepţie şi piano bar).

Atenţie: în perioada 3-17 iulie 2017 
centrul Iaki SPA va fi închis pentru 
sanitizarea anuală.

Hotel Iaki 4

MIC DEJUN ŞI PRÂNZ

Având o locaţie convenabilă în centrul staţiunii Mamaia, la doar 30 de 
metri de plajă, hotelul Palas oferă servicii pentru un sejur frumos. Piscina 
şi cada cu hidromasaj sunt disponibile la un cost suplimentar.

LOCALIZARE
Hotel Palas este amplasat pe faleză din 
nordul staţiunii Mamaia, la aprox. 50 m 
de plajă şi 100 m de lacul Mamaia, bază 
a sporturilor nautice. 

INFO HOTEL
Hotelul are seif la recepţie, bar, lift, 
cameră de bagaje, facilităţi persoane 
cu handicap, piscină neacoperită, 
jacuzzi, teren de sport (tenis, golf) 
neacoperit, săli de conferinţe pentru 
50 de persoane. 

CAZARE
Toate camerele au în dotare instalaţie 
de climatizare, minibar, internet, 
televizor, cablu TV, telefon, baie 
proprie. În camere nu se poate 
amplasa pat suplimentar.

MASĂ
Restaurantul are specific românesc şi 
internaţional. Complexul are şi salon de 
mic dejun.

Hotel Palas 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi copii
• Copiii cu vârstă cuprinsă între 0-4.99 ani 

beneficiază de gratuitate la cazare şi mic 
dejun fără pat suplimentar;

• Copiii cu vârstă cuprinsă între 5-9.99 ani 
achită 50% din preţul unui loc şi mic dejun 
integral;

• Copiii mai mari de 10 ani vor achita valoarea 
integrala a unui loc de cazare şi unuim ic 
dejun integral;

• Nu se acceptă pat suplimentar în cameră; 
• Se acceptă maxim un copil în camera dublă
• Se acceptă maxim 2 copii în apartament.

Facilităţi copii
• copiii între 0-2.99 ani: gratuitate la cazareşi

mese (mic dejun sau mic dejun şi prânz);
• copiii între 3-11.99 ani: gratuitate la cazare cu

mic dejun  şi 50% discount din prânz / cina;
• a 3-a şi a 4-a persoană peste 12 ani: 50 % 

reducere dintr-un loc (doar cazare), dar achită
pensiunea conform perioadei respective (mic 
dejun şi dejun/prânz).

Early Booking
• 25 % pentru rezervările plătite până pe 01.03;
• 20% pentru rezervările plătite până pe 15.04;
• 15% pentru rezervările plătite până pe 15.05.

Tratament
• Pachet tratament în cadrul Iaki Spa / 7 zile / 

persoană (care include 16 proceduri / persoană
/ sejur) – 1050 ron/persoană.

DUBLĂ STANDARD 11.06 18.06, 25.06, 
27.08 02.07

09.07, 16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 13.08, 

20.08

03.09,
10.09 17.09

 2 adulţi 4602 5301 5825 7136 4322 3368
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 4602 5301 5825 7136 4322 3368
 2 adulţi + 1 copil (3-11.99) 4870 5627 6151 7462 4567 3613
 2 adulţi + 2 copii (0-2.99) 4602 5301 5825 7136 4322 3368
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun şi prânz bufet

DUBLĂ 4*
06.05, 13.05, 20.05, 
27.05, 03.06, 12.05, 
19.05, 26.05, 02.06

10.06
17.06, 24.06, 
02.09, 16.06, 
23.06, 01.09

01.07, 08.07, 
07.07, 25.08 15.07

22.07, 29.07, 05.08, 
12.08, 21.07, 28.07, 

04.08, 11.08
 2 adulţi 2842 2884 2940 3458 4034 4130
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 3255 3297 3353 3871 4447 4543
 2 adulţi + 1 copil (5-9.99) 3903 3955 4025 4673 5393 5513
 2 adulţi + 1 copil (10-17.99) 4263 4326 4410 5187 6051 6195

DUBLĂ 4* 19.08 26.08,
30.06 9.09 16.09, 23.09,

15.09, 22.09 09.06 14.07,
18.08 08.09

 2 adulţi 3842 3384 2844 2772 2870 3938 2868
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 4255 3797 3257 3185 3283 4351 3281
 2 adulţi + 1 copil (5-9.99) 5153 4580 3905 3815 3938 5273 3935
 2 adulţi + 1 copil (10-17.99) 5763 5076 4266 4158 4305 5907 4302
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi
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Hotelul dispune de o piscină exterioară cu un spaţiu special amenajat 
pentru cei mai mici dintre oaspeţii nostri, de un foişor şi de un restaurant 
à-la-carte unde se pot organiza diverse evenimente. 

LOCALIZARE
La malul mării, în poate cea mai vie şi 
mai efervescentă staţiune a litoralului 
românesc, Mamaia. 

INFO HOTEL
Renovat complet în ultimii ani, hotelul 
este o unitate modernă care va oferă 
condiţii de cazare foarte bune. Hotelul 
dispune de 139 de spaţii de cazare, 
interioare aerisite şi facilităţi multiple. 

CAZARE
Cameră Dublă Standard / vedere la 
mare: access WiFi, televiziune prin 

cablu, halat şi papuci de casă, uscător 
de păr/priză baie, oglindă cosmetică, 
telefon, birou de lucru, minibar, aer 
condiţionat, climatizare cu control 
individual, sisteme de alarmă în caz 
de incendiu, detectoare de fum. 
Într-o garsonieră se acceptă cazarea 
a maxim 2 adulţi şi 2 copii sau 3 adulţi 
şi 1 copil <12 ani. În camera dublă se 
acceptă cazarea a maxim 2 adulţi. 
Garsoniera are canapea extensibilă.

MASĂ
Restaurant à-la-carte.

Hotel Bavaria Blu 4

MIC DEJUN

Este situat în Constanţa, la mai puţin de 100 de metri de plajă şi oferă 
camere cu balcon. Acesta include facilităţi de petrecere a timpului liber, 
precum masă de ping-pong şi sală de gimnastică, având pe acoperiş o 
terasă cu un bar. 

LOCALIZARE
În partea sudică a staţiunii Mamaia, 
la 20 m de plajă, în apropiere 
de intrarea în Mamaia dinspre 
Constanţa. 

INFO HOTEL
Datorita arhitecturii majoritatea 
camerelor beneficiază de vedere la 
mare. Un mare avantaj al hotelului 
este poziţionarea în apropiere 
de parcul Acvatic „Aqua Magic”, 
telegondolă şi accesul uşor spre oraşul 
Constanţa. Hotelul a fost renovat în 
anul 2010 şi reclasificat la 4*. 

CAZARE
Camerele dispun de mobilier 
modern, TV, aer condiţionat, piscină 
exterioară gratuită, internet recepţie, 
sală fitness. 

MASĂ
Restaurant cu o capacitate de 200 
locuri, restaurant Unique şi Sky 
View Restaurant. Serviciile de masă 
se servesc astfel – mic dejun bufet, 
prânzul şi cina - în sistem à-la-carte 
– bonuri valorice – 40 lei / masa
principala / persoană. Copiii achită de
aceleasi servicii de masă ca şi părinţii.

Hotel Parc 4

 MIC DEJUN ŞI BONURI VALORICE 40 LEI

Facilităţi copii
• Copilul între 0-7 ani neîmpliniţi beneficiază 

de gratuitate la cazare cu mic dejun fără pat
suplimentar;

• Copilul între 7-12 ani neîmpliniţi beneficiază 
de gratuitatela cazare fără pat suplimentar şi
achită micul dejun integral;

• Patul suplimentar – dacă se doreşte 
suplimentar –se achită 60 ron/zi.

Facilităţi copii - doar în garsonieră
• Primul copil cu vârstă < 12 ani beneficiză de 

gratuitate la serviciile de cazare şi mic dejun; 
• Pentru cel de-al doilea copil cu vârstă 

cuprinsă între 4 şi 11.99 ani se va percepe 
20% dintr-un loc de cazare + 50 % din 
valoarea micului dejun;

• Al treilea copil se poate acomoda în doar dacă 
are vârstă cuprinsă între 0-3.99 ani; 

• Copiii cu vârstă < 4 ani beneficiază de 
gratuitate la serviciile de cazare şi mic dejun; 

Înscrieri timpurii
(nu se aplică pentru sejururile din 14.07- 20.08)
• Reducere de până la 4% pentru rezervările 

achitate până la 31.02.2017

DUBLĂ STANDARD
04.06, 11.06
03.09, 10.09
17.09, 24.09

18.06 25.06, 02.07 09.07
16.07, 23.07,
30.07, 06.08,

13.08

20.08,
27.08

 2 adulţi 2282 2422 2772 3096 3906 2940
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2611 2751 3101 3425 4235 3269
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2855 2995 3345 3669 4479 3514
Tarif în lei / camera dublă / sejur 7 nopţi / mic dejun şi bonuri valorice 40 lei / persoană / zi

DUBLĂ LA ETAJ 
CU BALCON

01.06, 07.06, 
13.06, 19.06, 
17.09, 23.09

25.06
01.07, 07.07,
24.08, 30.08, 

05.09
13.07

19.07, 25.07,
31.07, 06.08, 

12.08
18.08 11.09

 2 adulţi 1699 1755 2036 2317 2373 2204 1980

GARSONIERĂ
01.06, 07.06, 
13.06, 19.06, 
17.09, 23.09

25.06
01.07, 07.07,
24.08, 30.08, 

05.09
13.07

19.07, 25.07,
31.07, 06.08, 

12.08
18.08 11.09

 2 adulţi 2260 2317 2597 2878 2934 2766 2541
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 2260 2317 2597 2878 2934 2766 2541
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2826 2896 3247 3598 3668 3457 3177
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / mic dejun
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Hotel Comandor Mamaia este situat în nordul staţiunii Mamaia, între 
hotelurile Amiral şi Orfeu, cu care formează un complex turistic cunoscut. 
Hotelul a fost complet renovat recent.

LOCALIZARE
Hotelul este situat în partea nordică 
a staţiunii Mamaia, 

INFO HOTEL
Acesta a fost complet renovat în 
2007. Hotelul dispune de parcare, 1 
sală cu 160 de locuri şi 1 sală cu 80 
de locuri dotate cu: videoproiector, 
flipchart, ecran şi acces internet. 

CAZARE
Hotelul deţine 126 de camere duble 
şi 6 apartamente, jumatate cu vedere 
la mare, jumatate cu vedere la lac. 

Acestea sunt dotate cu aer 
condiţionat, televizor, cablu TV, 
telefon, minibar, cabină duş, uscător 
de păr, balcon. Hotelul dispune de 
6 apartamente. Apartamentele sunt 
dotate cu aer condiţionat, internet, 
televizor, cablu TV.

MASĂ
Hotelul dispune de un restaurant 
cu o capacitate de 250 de locuri, o 
terasă şi un bar de zi. Într-o cameră 
dublă se poate acordă doar un singur 
pat suplimentar. În apartament nu 
se acordă pat suplimentar deaorece 
există canapea extensibilă.

Hotel Comandor 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 60 LEI

Situat în partea nordică a staţiunii, amplasat direct pe plajă, Savoy este 
alegerea ideala a turiştilor dornici de a-şi petrece o vacanta de vis în cea 
mai sofisticata zona a staţiunii Mamaia. 

LOCALIZARE
Hotelul este situat în partea nordică 
a staţiunii, amplasat direct pe plajă. 
Este un hotel modern, rafinat, cu 
camere spaţioase, majoritatea cu 
vedere la mare. 

INFO HOTEL
Hotelul are în dotare: parcare proprie, 
internet WiFi în fiecare cameră, plajă 
privată, piscină adulţi / copii. 

CAZARE
Hotelul dispune de 48 de camere 
standard, cu 2 paturi separate şi 
vedere laterală la mare, 17 camere 
duble family sunt împărţite pe toate 
etajele hotelului şi au vedere la mare 
frontală şi lateral, 8 apartament junior. 

MASĂ
Restaurantul Hotelului Savoy poate 
găzdui până la 400 de persoane, atât 
în interior cât şi pe terasa acoperită. 
Masa se serveşte în sistem bufet 
pentru mic dejun, dejun şi cină. 

Hotel Savoy 4

ALL INCLUSIVE

Reduceri copii
• Primul copil cu vârstă cuprinsă între 0-6.99

ani beneficiază de gratuitate la cazare şi 
masă fără pat suplimentar; 

• Orice copil cu vârstă între 7-11.99 ani achită 
25% din pachetul achizitionat de adulţi şi se 
acordă 1 pat suplimentar.

Înscrieri timpurii
• 10% discount pentru pachete de cazare cu

All Inclusive rezervate şi achitate integral 
până la data de 31.03.2017.

Reduceri până la data de 31.03
• reducere 25% la cazare cu mic dejun 

pentru minim 5 nopţi cazare în perioada
03.05-01.06.2017 şi 15.09-30.09.2017;

• reducere 15% la cazare cu mic dejun 
pentru minim 5 nopţi cazare în perioada
02.06-06.07.2017;

• reducere 10% la cazare cu mic dejun 
pentru minim 5 nopţi cazare în perioada
07.07-20.07.2017 şi 21.08-03.09.2017.

DUBLĂ STANDARD 07.05, 13.05,
19.05, 25.05 31.05

06.06, 12.06, 
18.06, 24.06, 

30.06
06.07

12.07, 
23.08,
29.08,

18.07 24.07, 30.07,
05.08, 11.08 17.08

 2 adulţi 1895 1989 2036 2445 2527 2871 3215 2986
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2317 2410 2457 2867 2948 3292 3636 3407
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2580 2697 2755 3267 3370 3800 4230 3943
 2 adulţi + 1 copil (12-15.99) 2659 2783 2845 3387 3496 3952 4408 4104
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / mic dejun şi fişă cont 60 lei / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07, 15.07, 22.07, 
29.07, 05.08, 12.08 19.08 26.08 02.09

 2 adulţi 3640 4349 5033 5411 6036 5398 5143 4168
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 3640 4349 5033 5411 6036 5398 5143 4168
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 4550 5436 6292 6764 7545 6748 6429 5209
 2 adulţi + 1 copil (12-15.99) 4914 5871 6795 7305 8149 7288 6944 5626
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / All Inclusive
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Amplasat la intrarea sudică în staţiunea Mamaia, fiind mărginit de plaja 
cu nisip fin şi de apele lacului Tabacarie. Dotorită pozitionării, oaspeţii 
hotelului au şansa unică de a urmari răsăritul din apele mării şi apusul în 
apele lacului Siutghiol.

LOCALIZARE
La intrarea în staţiunea Mamaia, 
chiar pe marginea plajei. 

INFO HOTEL
Hotelul dispune de restaurant, 
sală de conferinţă. Suplimentul de 
vedere la mare este contra cost 
şi se poate confirma în funcţie de 
disponibilitatea hotelului. 

CAZARE
157 de camere din care 22 
apartamente dotate cu: minibar, linie 
telefonică internaţională, cablu TV, 
aer condiţionat, seif, balcon, baie cu 
cabină duş hidromasaj. 

MASĂ
Capacitatea maxima din restaurant 
este de 185 persoane.

Hotel Malibu 4

MIC DEJUN

Este situat chiar pe plajă din Mamaia, în partea de nord a staţiunii. 
Proprietatea oferă o zonă de plajă privată cu şezlonguri disponibile la un 
cost suplimentar şi acces la o piscină în aer liber, de asemenea la un cost 
suplimentar. 

LOCALIZARE
Este situat chiar pe plajă, în 
nordul staţiunii Mamaia la numai 
câţiva metri de Marea Neagră, în 
vecinătatea celor mai importante 
cluburi ale staţiunii: Fratelli, Ego, 
Princess, Crema Summer Club. 

INFO HOTEL
Hotelul dispune de camere standard, 
cu aer condiţionat şi cu vedere la 
mare, cu balcon, o piscină exterioară 
cu 60 de locuri, plajă cu nisip cu 300 
de şezlonguri restaurant cu terasă cu 
vedere spre mare, un bar cu terasă 
şi cel mai mare şi modern Centru 

de Conferinte şi Evenimente de pe 
întreg litoralul Romanesc. 

CAZARE
Camerele sunt confortabile şi 
primitoare şi sunt dotate cu TV, 
minibar, internet de mare viteza şi 
internet wireless. Cablurile pentru 
internet în camere sunt disponibile 
la recepţie. 

MASĂ
Hotelul dispune de un bar deschis 
până la miezul nopţii, pool bar, 
restaurant, terasă.

Zenith Conference and Spa 4

MIC DEJUN

Facilităţi copii
• Un copil cu vârstă între 0-3.99 are gratuitate

la cazare cu mic dejun în dublă standard;
• Un copil cu vârstă între 4-7.99 are gratuitate

la cazare cu mic dejun în dublă junior;
• Un copil sau doi copii cu vârstă între 0-13.99 

au gratuitate la cazare cu mic dejun în dublă 
family!

Înscrieri timpurii
• 10% pentru rezervări efectuate până la 

28.02.2017.

Înscrieri timpurii
• 20% reducere din tariful de cazare şi 

mic dejun pentru rezervările efectuate şi 
achitate integral până la data de 29.04.2017, 
pentru sejururi de minim 5 nopţi în perioada
30.06-27.08.2017, în condiţiile în care 
pachetul cuprinde şi demipensiune – prânz 
sau cina (servite din meniul à-la-carte al 
restaurantului). În ziua de check-out se iese 
cu mic dejun.

• 15% reducere din tariful de cazare şi 
mic dejun pentru rezervările efectuate şi 
achitate integral până la data de 29.04.2017, 
pentru sejururi de minim 5 nopţi în perioada
30.06-28.08.2017.

DUBLĂ STANDARD 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08,
20.08 27.08 03.09, 10.09,

17.09

 2 adulţi 2245 2477 2627 3004 3167 3573 3086 2100 1949
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 2245 2477 2627 3004 3167 3573 3086 2100 1949
 2 adulţi + 1 copil (5-9.99) 2448 2680 2830 3207 3370 3776 3289 2303 2152
 2 adulţi + 1 copil (10-11.99) 2569 2801 2952 3329 3492 3898 3410 2424 2274
 2 adulţi + 1 copil (12-15.99) 3057 3289 3439 3816 3979 4385 3898 2912 2761
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun

DUBLĂ CORP JUPITER 18.06
27.08 25.06 02.07

09.07, 16.07
23.07, 30.07
06.08, 13.08

20.08 03.09

2 adulţi standard 1890 1905 2311 3101 2063 1710
2 adulţi junior cu copil 
0-7.99 ani 2100 2116 2592 3542 2306 1920

2 adulţi family + 2 copii 
(0-13.99) 2527 2546 3038 3983 2735 2347

Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun
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Situat în Mamaia şi cu acces direct la plajă, elegantul Hotel Phoenicia 
Luxury oferă acces gratuit la o piscină în aer liber, un centru de fitness şi 
o saună. Hotelul pune la dispoziţie o parcare gratuită.

LOCALIZARE
Hotelul este situat pe malul Mării 
Negre, la mai puţin de 100 de metri 
de Phoenicia Holiday Resort şi la doar 
1 km de zona de cluburi din Mamaia 
Nord, pe una dintre cele mai frumoase 
plaje de pe întreg litoralul.

INFO HOTEL
Hotelul oferă şezlonguri la plaja şi 
la piscine, plajă şi parcare privată, 
internet Wi-fi, seif în camera, pat bebe 
la cerere, club copii / cinema, teatru de 
vară, parcul îndrăgostiţilor, program 
artistic şi animatori, petreceri tematice, 
karaoke, fitness, aerobic, saună, bază 
sportivă, spălătorie cu autoservire, 
spălătorie auto.

CAZARE
Hotelul dispune de 160 de spaţii de 
cazare destinate atât pentru cupluri 
ce doresc să aibă parte de linişte şi 
relaxare într-o atmosferă romantică, 
cât şi pentru grupuri de prieteni dornici 
de distracţie, dar şi pentru familiile 
cu copii. Toate camerele au vedere 
laterală către mare. 

MASĂ
Restaurantul Byblos, din cadrul 
hotelului, este locul ideal pentru a servi 
atât micul dejun, cât şi prânzul direct la 
malul mării, în sistem, bufet suedez.

Phoenicia Luxury 4

MIC DEJUN

Perfect pentru familiile cu copii!!! Situat în Mamaia, între lacul 
Siutghiol şi Marea Neagră, Phoenicia Holiday Resort oferă o plajă 
privată, cu şezlonguri şi divertisment oferite gratuit. Reşedinţa oferă 
de asemenea acces gratuit la internet WiFi. 

LOCALIZARE
Este situat în staţiunea Mamaia Nord. 

NOU ÎN 2014
Cabinet medical, Centru SPA, Fast-
food SpringTime, cafenea non stop.

INFO HOTEL
Resortul este dispus pe 7 clădiri pe 
câte 8 etaje fiecare. Are în dotare: lift, 
teren tenis / fotbal / baschet, biliard / 
tenis masă / jocuri mecanice, 1 piscină 
acoperită cu apă încălzită, 2 piscine 
adulţi una încălzită, 1 piscină copii 
încălzită cu tobogan, 1 piscină râu + bar 
interior, sală fitness, pool bar, parcare 
proprie, cafenea, sală de conferinţe. 

CAZARE
Deţine 392 apartamente cu 2, 3 
camere şi studio.

MASĂ
Complexul are 3 restaurante - 
Restaurant Kasttane; Restaurant 
Sarago-specific italian; Pescărie 
Mediteraneană Babel - specific libanez 
şi pescăresc. Masa se mai poate servi 
şi la Restaurant Phoenicia Luxury. 

SERVICII GRATUITE
Umbrele şi şezlonguri la plajă şi 
piscine, prosoape plajă, parc de joacă 
pentru copii.

Phoenicia Holiday Resort 4

DEMIPENSIUNE

Înscrieri timpurii
Perioada 18.05.2017-09.07.2017 

şi perioada 20.08.2017-17.09.2017 

• 30% pentru rezervări efectuate până la
28.02.2017 

• 20% pentru rezervări efectuate până la
28.04.2017 

Perioada 10.07.2017-19.08.2017 

• 15% pentru rezervări efectuate până la
28.02.2017 

• 10% pentru rezervări efectuate până la
28.04.2017 

Înscrieri timpurii
Perioada 18.05.2017-09.07.2017 

şi perioada 20.08.2017-17.09.2017 

• 30% pentru rezervări efectuate până la
28.02.2017 

• 20% pentru rezervări efectuate până la
28.04.2017 

Perioada 10.07.2017-19.08.2017 

• 15% pentru rezervări efectuate până la
28.02.2017 

• 10% pentru rezervări efectuate până la
28.04.2017 

DUBLĂ STANDARD 11.06 18.06, 03.09, 
10.09 25.06 02.07, 20.08, 

27.08 09.07
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08
 2 adulţi 3310 4435 4811 5752 7350 7616
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 3310 4435 4811 5752 7350 7616
 2 adulţi + 1 copil (2-6.99) 3310 4435 4811 5752 7350 7616
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 4438 5562 5939 6880 8475 8741
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun

APARTAMENT 
CU 1 DORMITOR 04.06 11.06

18.06, 
03.09
10.09

25.06
02.07, 
20.08, 
27.08

09.07 16.07, 23.07, 30.07, 
06.08, 13.08

 2 adulţi 3663 3911 4531 5045 6330 9030 9480
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 3663 3911 4531 5045 6330 9030 9480
 2 adulţi + 1 copil (2-9.99) 3663 3911 4531 5045 6330 9030 9480
 2 adulţi + 1 copil (10-13.99) 4299 4545 5162 5677 6964 9664 10114
 2 adulţi + 1 copil (14-17.99) 5420 5665 6276 6792 8081 10783 11234
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / demipensiune
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Mangalia
LOCALIZARE

Al doilea oraş al litoralului, Mangalia este o 
aşezare de aceeaşi varsta cu Tomisul, fiind în 
trecut o colonie antica întemeiată de greci care 
purta numele de Callatis (de la raul Calles din 
Asia Mică). Numele de azi al staţiunii, Mangalia, 
vine de la Pangalia, care în greacă bizantină 
însemnă cea mai frumoasă. Municipiul MANGALIA 
este situat la aproximativ 45 de kilometri sud 
de Constanţa şi la 11 kilometri nord de punctul 
de frontieră cu Bulgaria. Mangalia este un oraş 
în continuă dezvoltare, un oraş curat şi cochet, 

care în ultimele decenii şi-a însuşit cu succes 
atributul de staţiune balenoclimaterică. Izvoarele 
mezotermale sulfuroase din Mangalia sunt 
valorificate în bazele de tratament cu rezultate 
recunoscute în ameliorarea bolilor sistemului 
osos şi în tratamentele recuperatorii. Fiind în 
primul rând un municipiu şi apoi o staţiune, 
Mangalia le oferă turiştilor oportunităţi diverse 
de petrecere a timpului liber: plajă, vizite la 
muzee, monumente şi cetăţi care prezintă istoria 
locurilor, distracţii acvatice, spectacole, festivaluri 

şi evenimente culturale. Mangalia beneficiază de 
un climat asemănător celui mediteranean, cu 
media de temperatură anuală cea mai ridicată din 
ţară. Temperatura medie anuală este de 11,2°C 
(22°C în iulie şi 0° în ianuarie). Iernile sunt blânde 
cu puţină zăpadă. Durata de strălucire a soarelui 
pe timpul verii depăşeşte 10-12 ore pe zi, media 
anuală fiind de 2400 ore anual. Vânturile sunt 
aproape permanente, cu viteză medie anuală 
de 4 m/s, din direcţiile NE şi V (briza marină). 
Precipitaţii anuale medii de 380 mm. 

PLAJA

Factorii de cură naturală sunt caracterizaţi prin 
apa mării, apele minerale sulfuroase mezotermale 
(21-28A°C) provenite de la izvoare din partea de 
nord a oraşului şi din zonă staţiunilor Saturn şi 
Venus, nămolul sulfuros de turbă, care este bogat 
în minerale şi este extras din mlaştinile din nordul 
oraşului şi clima marină bogată în aerosoli salini şi 
radiaţia solară. Toate acestea au un efect întăritor 
asupra organismului uman. 
Staţiunea balneoclimaterică este favorizată 
de condiţiile climatice, asemănătoare celor 
mediteraneene (media de temperatura anuală 
este cea mai ridicată din tară) şi de prezenţa lacului 
Mangalia, în nordul căruia se afla bogate izvoare de 
apă mezotermale, sulfuroase şi radioactive. Mangalia 
este singura staţiune maritimă care deţine izvoare 
minerale, descoperite şi folosite încă de pe vremea 

romanilor. Acestea, împreuna cu nămolul din lacul 
Techirghiol şi cu apa mării, fac din Mangalia o staţiune 
vestită pentru curele sale balneare, unice în Europa. 
Baza de tratament include secţii de recuperare 
medicală, instalaţii pentru băi calde cu apă sulfuroasă 
şi cu apă de mare, namoloterapie, kinetoterapie, 
hidroterapie, saună, săli pentru gimnastică medicală, 
cabinete de geriatrie. 
Staţiunea este recomandată pentru petrecerea 
vacanţei şi pentru tratamentul bolilor degenerative, 
inflamatorii, şi reumatice, al bolilor sistemului nervos 
central şi periferic, al bolilor ginecologice şi al anumitor 
boli dermatologice, respiratorii, cardiovasculare, 
endocrinologice, ORL etc. 
Staţiunea are două baze de tratament moderne în 
cadrul Hotelului Mangalia şi în cadrul Sanatoriului 
Mangalia, destinată recuperării. Baza de tratament 

din cadrul Hotelului President este dotată cu 
instalaţii de tratament proprii: patru bazine pentru 
kinetoterapie cu apă sulfuroasă, o secţie pentru elec-
troterapie, două secţii pentru hidroterapie, o secţie de 
pneumoterapie, săli de gimnastică medicală şi saloane 
pentru masaj, cabinete de geriatrie, laboratoare 
pentru analize şi investigaţii, cabinete pentru 
acupunctură, bazine cu apa de mare încălzită etc. 

Divertisment Plaja Copii Tratament
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LOCALIZARE
Hotel Paradiso este situat pe 
faleza oraşului Mangalia, la 25 
de metri de plajă şi 250 m de 
centrul staţiunii. 

INFO HOTEL
În cadrul hotelului 
funcţionează un cabinet 
de Geriatrie Ana Aslan, 
reflexologie, şi masaj, sală de 
fitness, piscină exterioară, loc 
de joacă pentru copii, 2 săli de 
conferinţe dotate cu flipchart, 
videoproiector şi instalaţie 
sonorizare, bază de tratament. 

CAZARE
Hotelul dispune de 273 
camere dintre care, 206 
camere duble, 55 camere 
single şi 12 apartamente 
dotate cu TV, minibar, telefon, 
aer condiţionat şi baie cu duş. 

TRATAMENT
Tratamentul balnear (3 
proceduri/zi) se efectuează de 
luni până vineri şi pachetele 
includ: consultaţie primară, 
proceduri recomandate 
de medic în baza acestei 
consultaţii şi raport medical 
final.

MASĂ
Hotelul are restaurant propriu 
cu specific internaţional şi o 
capacitate de 500 de locuri 
şi un bar, la parter, cu 40 de 
locuri. Modul de servire al 
mesei este în sistem bufet 
suedez pentru micul dejun şi 
cont turist pentru prânz şi cină. 

Hotel Paradiso 3

MIC DEJUN ŞI BONURI VALORICE 50 LEI

Facilităţi copii
• 0-2 ani (neîmpliniţi) - 

GRATUITATE la cazare + mic
dejun, nu se asigură pătuţ 
pentru copil;

• 2 – 7 ani (neîmpliniţi) - 
GRATUITATE la cazare şi
achită micul dejun, nu se 
asigură pat suplimentar;

• 7 – 13 ani (neîmpliniţi) - 
se acordă pat suplimentar.

Tratament
• Tratamentul se realizează în 

cadrul clinicii Paradiso – de 
luni până sâmbătă (între 
01.06- 15.09.2017) şi până 
vineri în extrasezon.

Înscrieri timpurii
• Reducere 20% la tarifele 

de cazare cu mic dejun 
(se aplică doar la tariful 
camerei şi la tariful patului 
suplimentar) valabilă pentru 
sejururi de minim 6 nopţi în 
perioada 1 iunie – 31 august
pentru pachetele de cazare 
cu mic dejun – rezervările 
se fac până la data de 
31.03.2017.

Hotel Paradiso a fost renovat în totalitate şi stă la dispoziţia tuturor celor care vor 
să-şi petreacă o vacanţă pe litoralul Mării Negre, sau să beneficieze de cele mai bune 
tratamente balneare şi de recuperare pentru afecţiuni reumatismale şi nu numai.

DUBLĂ STANDARD
07.05, 14.05, 21.05,
01.10, 08.10, 15.10,

22.10
28.05

04.06, 11.06, 18.06,
25.06, 03.09, 10.09,

17.09, 24.09
02.07,
09.07

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08 13.08 20.08 27.08

 2 adulţi 1825 1931 2141 2457 2703 2703 2703 2609
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 2176 2282 2492 2808 3054 3054 3054 2960
 2 adulţi + 1 copil (2-6.99) 2282 2387 2597 2913 3159 3159 3159 3065
 2 adulţi + 1 copil (7-12.99) 2513 2650 2924 3335 3654 3654 3654 3532
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / mic dejun şi bonuri valorice 50 lei / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD
07.05, 14.05, 21.05,
01.10, 08.10, 15.10,

22.10
28.05

04.06, 11.06, 18.06,
25.06, 03.09, 10.09,

17.09, 24.09
02.07,
09.07

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08 13.08 20.08 27.08

 2 adulţi 3187 3292 3503 3819 4065 4065 4065 3971
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 3538 3643 3854 4170 4416 4416 4416 4322
 2 adulţi + 1 copil (2-6.99) 3643 3749 3959 4275 4521 4521 4521 4427
 2 adulţi + 1 copil (7-12.99) 3875 4012 4286 4696 5016 5016 5016 4894
 2 adulţi + 1 copil (13-17.99) 3931 4073 4358 4784 5116 5116 5116 4989
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / mic dejun şi bonuri valorice 50 lei / persoană / zi + tratament 3 proceduri / zi / persoană
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Neptun
LOCALIZARE

STAŢIUNILE NEPTUN ŞI OLIMP sunt amplasate 
la aproximativ 38 de kilometri de municipiul 
Constanţa şi la circa 8 kilometri de oraşul 
Mangalia, de care aparţin din punct de vedere 
administrativ. În nordul staţiunilor Neptun şi 
Olimp se află localitatea Costineşti, iar la sud 
staţiunea Jupiter. Datorită faptului că cele două 
staţiuni se află una în continuarea celeilalte, au 
fost înglobate într-o singură staţiune pe care 
oamenii o numesc Neptun-Olimp. Amplasată 

într-un cadrul natural foarte frumos, mărginită 
de pădurea Comorova la vest şi Lacul Neptun 
la est, staţiunea Neptun-Olimp nu şi-a pierdut 
farmecul şi eleganţa de altădată. Neptun-Olimp 
este o staţiune aerisită şi foarte bine configurată, 
fiind traversată de o stradă principală, destul 
de lată, din care se desprind străzi secundare 
şi alei umbroase. Staţiunea abundă în spaţii 
verzi bine îngrijite care “ascund” hoteluri, vile şi 
restaurante. Clima marină este caracterizată de 

veri fierbinţi (temperatura medie în luna iulie 
depăşeşte 22 grade), majoritatea zilelor fiind 
însorite (soarele străluceşte 10-12 ore pe zi), şi 
ierni blânde cu ninsori slabe (temperatura medie 
în luna ianuarie este de 0 grade). Temperatura 
medie anuală este de 11, 2 grade Celsius iar 
precipitaţiile sunt reduse (sub 400 mm anual). 
Faţă de alte staţiuni ale litoralului românesc, 
Neptun-Olimp este o locaţie liniştită, propice 
pentru relaxare. 

PLAJA

Plajele staţiunilor Neptun şi Olimp nu comunică 
între ele din cauza prezenţei în zonă a 
pontonului care aparţine vilelor Protocolului 
de Stat. Ambele plaje sunt acoperite cu nisip 
ceva mai grosier decât cel prezent pe plajele 
din nordul litoralului. Intrarea în apă este uşor 
înclinată, iar adâncimea apei creşte brusc. 
Plaja din Neptun are o lăţime ce variază de 
la 30 la 100 de metri. Plaja este mărginită de 
garduri din stuf, iar pe alocuri de magazine şi 
terase. Tot pe plajă este amenajat şi Punctul 
de Salvamar deschis pe durata întregului 
sezon. Cea mai cunoscută porţiune a plajei se 
numeşte “La Steaguri” şi este una dintre cele 

mai frumoase plaje ale litoralului românesc. 
Iubitorii sporturilor pe nisip trebuie să ştie că 
pe plajă sunt amenajate terenuri de volei şi 
fotbal. 
Plaja din Olimp are un aspect mai diferit 
faţă de cea din Neptun şi asta se datorează 
golfurilor care o brăzdează din loc în loc. 
Plaja este mai lată în partea de nord, în zona 
Complexului Amfiteatru-Panoramic-Belvedere, 
şi se îngustează treptată către zonă de sud, 
acolo unde este mărginită de o faleză înaltă. 
Anumite sectoare de plajă sunt amenajate cu 
şezlonguri şi umbrele. 
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Complet renovat, urmarind cele mai noi tendinte ale designului şi arhitecturii 
moderne, HOTELUL RECIF este locul ideal de vacanta, situat în centrul 
staţiunii Neptun. Hotelul pune la dispoziţia turiştilor 3 terase şi o piscină.

LOCALIZARE
În centru staţiunii Neptun lângă 
restaurantul Spring-Time, la 
doar 60km de aeroportul Mihail 
Kogălniceanu şi la 6 km de localitatea 
Mangalia. 

INFO HOTEL
Hotelul dispune de o piscină cu 
bar, internet WiFi gratuit şi parcare 
gratuită.

CAZARE
Dispune de 160 de camere duble, 
dotate conform celor mai exigenţe 

standarde cu televizor, minibar, 
cabină dus, balcon şi aer condiţionat, 
accesul în cameră se face pe bază 
de cartela magnetică. Acestea 
sunt dotate cu pat dublu, TV, aer 
condiţionat, seif electronic şi minibar. 

MASĂ
Pentru servirea mesei se poate alege 
un salon elegant unde se serveşte 
micul dejun sau o terasă modernă, 
înconjurată de verdeaţă, se servesc 
specialităţi din bucătăria tradiţional 
românească şi internaţională.

Hotel Recif 3

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi copii
• 2 adulţi + 1 copil (<1.99 ani) -copilul 

beneficiază de gratuitate la cazare cu mic
dejun fără pat suplimentar;

• 2 adulţi + 1 copil (<9.99 ani) - copilul 
beneficiază de gratuitate la micul dejun; 

• Pentru serviciul de pat suplimentar achită 
50% din valoarea unui loc în dublă!

• Micul dejun se serveşte bufet! Prânzul şi cina 
se servesc à-la-carte! Copiii beneficiază de 
aceeasi sumă la masă ca adulţii.

Tratament
• Serviciile de tratament se efectuează la 

clinica Doina Neptun, de luni până vineri,
3 proceduri –doar pentru adulţi!
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Situat lângă lacul Neptun, complexul 2D se află la 300 de metri de plaja 
Mării Negre. Acesta oferă gratuit piscină în aer liber, saună şi sală de 
gimnastică. Centrul Spa reprezintă un atuu important pentru turiştii care 
doresc pachete de relaxare.

LOCALIZARE
Amplasat pe malul lacului Neptun 
Complexul 2D, alcătuit din 3 corpuri 
hoteliere Sulina, Dobrogea şi Delta, 
este locul ideal pentru petrecerea 
unei vacanţe de neuitat. 

INFO HOTEL
Acesta a fost complet renovat şi 
beneficiază de parcare, restaurant cu 
terasă, bar de zi, pizzerie, barbeque, 
centru SPA, sală de conferinţe, loc de 
joacă pentru copii, 2 piscine exterioare 
cu bar propriu şi o piscină interioară. 

CAZARE
Complexul deţine în total 278 spaţii 
de cazare. Camerele au în dotare aer 
condiţionat, TV, minibar, baie cu duş, 
balcon - etaj, gresie, telefon. 

MASĂ
Micul dejun cât şi mesele principale 
se servesc în sistem bufet suedez 
la restaurantul 2D din cadrul 
complexului. 

Complex 2D 3

MIC DEJUN SAU ALL INCLUSIVE

Reduceri copii
• Un copil între 0-12 ani, însoţit de doi adulţi 

care au cazare şi All Inclusive, are gratuitate
la masa şi cazare (nu se acordă pat 
suplimentar).

Ofertă specială
• În perioada 01.11.2016-28.02.2017 - acordă o

reducere de 15% la achiziţionarea unui sejur 
(cazare şi masă) cu condiţia plăţii integrale a 
serviciilor până la data de 15.03.2017;

• În perioada 01.02.2017-30.04.2017 - acordă 
o reducere de 10% la achiziţionarea unui 
sejur (cazare şi masă) cu condiţia plăţii 
integrale a serviciilor până la data de 15.05.

DUBLĂ PARTER 01.06, 08.06
15.06, 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07, 27.07

03.08, 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09
21.09

2 adulţi 3066 3456 3612 4002 4158 4054 3794 3170 2958 2814
2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 3150 3540 3696 4086 4242 4138 3878 3254 3042 2898
2 adulţi + 2 copii (0-11.99) 3728 4118 4274 4664 4820 4716 4456 3832 3620 3476
3 adulţi 4599 5184 5418 6003 6237 6081 5691 4755 4437 4221

DUBLĂ ETAJ 01.06, 08.06
15.06, 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07, 27.07

03.08, 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09
21.09

2 adulţi 3248 3638 3794 4194 4354 4246 3976 3352 3134 2982
2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 3332 3722 3878 4278 4438 4330 4060 3436 3218 3066
2 adulţi + 2 copii (0-11.99) 3910 4300 4456 4856 5016 4908 4638 4014 3796 3644
3 adulţi 4872 5457 5691 6291 6531 6369 5964 5028 4701 4473
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / All Inclusive

DUBLĂ STANDARD
01.06, 
08.06, 
07.09

15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07
27.07, 
03.08,
10.08

17.08 24.08 31.08

 2 adulţi 2616 2671 2742 2754 2929 2964 3259 3318 3143 2933 2663
 2 adulţi + 1 copil (2-9.99) 3147 3202 3273 3285 3459 3494 3789 3849 3674 3464 3194
 2 adulţi + 1 copil (10-13.99) 3211 3265 3336 3348 3523 3558 3853 3912 3737 3528 3258
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi  
+ tratament 3 proceduri / zi la Clinica Doina 
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Este situat la malul mării în Staţiunea Neptun, la 300 de metri de plajă şi 
oferă camere cu aer condiţionat şi o piscină. Centrul Spa reprezintă un atuu 
important pentru turiştii care doresc tratamente medicale şi de relaxare.

LOCALIZARE
Hotelul Doina este situat în centrul 
staţiunii Neptun, la circa 100 metri 
de gară şi 300 metri de mare, având 
în vecinătate pădurea Comorova şi 
două lacuri cu apă dulce. 

INFO HOTEL
Renovat complet, hotelul deţine, 
pe lângă spaţiile de cazare şi masă, 
un Centru de Terapie şi Recuperare 
(Policlinică Doină) şi un Centru de 
Conferinţe modern. Hotelul are bază 
proprie de tratament.

CAZARE
Hotelul are camere dotate cu baie 
proprie, TV, aer condiţionat, balcon, 
uscător de păr, frigider, telefon. 
Hotelul are 320 camere dotate cu 
mobilier nou, aer condiţionat, TV 
color cu programe prin cablu, frigider, 
telefon cu acces direct, balcon, baie cu 
cabină duş, încălzire centrală, mini bar. 

MASĂ
Masa se poate servi la restaurantul 
propriu cu specific românesc şi 
internaţional, dar şi pe terasa 
restaurantului Doina.

Hotel Doina 3

DEMIPENSIUNE

Facilităţi copii
• 2 adulţi+1 copil (<11.99ani) - copilul beneficiază

de gratuitate la cazare fără pat suplimentar, 
achită 50 % din valoarea meselor;

• 2 adulţi + 2 copii (<11.99) - primul copil 
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat 
suplimentar, cel de-al doilea achită 50% 
din valoarea serviciilor de cazare cu pat 
suplimentar şi ambii achită 50% din valoarea 
meselor.

Tratament
• Se face în clinica Doina, luni-vineri, cu 3 

proceduri – şi este valabil doar pentru adulţi!

Înscrieri timpurii
• 10 % reducere din tariful de cazare (fără masă) 

cu înscrieri până la 30.04.2017

Complexul Insula din staţiunea Neptun, este situat pe lacul Neptun I, 
aproape de plajă şi se remarcă printr-o arhitectură în stil mediteranean. 
Hotelul deţine un restaurant cu specific pescăresc; se pot sevi preparate 
exotice, fructe şi peşte de mare, cât şi peşte românesc.

LOCALIZARE
Se află în staţiunea Neptun, chiar pe 
lac, la 300 metri distanţă de plajă, şi 
aproximativ 10 min de mers pe jos. 

INFO HOTEL
Hotel Insula din Neptun este o bună 
şi luxoasă variantă de cazare din 
Neptun, foarte aproape de centrul 
staţiunii. Hotelul a fost inaugurat în 
vara anului 2008.

CAZARE
Hotelul are camere foarte spaţioase, 
fiecare cu balcon, şi vedere superbă 
spre lac şi Marea Neagră. 

MASĂ
Restaurantul are specific pescăresc 
şi îşi îmbie oaspeţii cu preparate 
proaspete din peşte de apă dulce 
şi sărată sau peşte exotic şi fructe 
de mare. Micul dejun se serveşte în 
sistem bufet, iar mesele principale 
se pot servi la orice oră din zi, cu 
plată în bonuri valorice, à-la-carte. 
Serviciile de masă (dejun şi cina) 
se servesc sub formă de bonuri 
valorice de 50 ron/persoană. Copiii 
beneficiază de aceeasi valoare la 
masa ca şi adulţii.

Hotel Insula 4

MIC DEJUN ŞI BONURI VALORICE 50 LEI

Facilităţi copii
• Copiii până la 4 ani neîmpliniţi beneficiază 

de gratuitate la cazare şi mic dejun fără pat 
suplimentar;

• Copiii între 4 şi 7 ani neîmpliniţi beneficiază 
de gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi
achită 50 % din valoarea micului dejun;

• Copiii între 7 şi 10 ani neîmpliniţi achită 
50 % din valoarea unui loc în dublă cu pat
suplimentar;

Tratament 

• Se efectuează în clinica Doina de luni până 
sâmbătă – 3 proceduri/zi şi tarifele includ 
procedurile doar pentru adulţi!

DUBLĂ PARTER 07.05, 14.05, 
21.05 28.05

04.06, 17.09, 
24.09, 01.10, 
08.10, 15.10, 

22.10

11.06, 
10.09

18.06, 25.06, 
02.07, 27.08, 

03.09

09.07,  
20.08

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 

13.08

 2 adulţi 2208 2224 2256 2316 2616 2686 3036
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 2439 2455 2487 2547 2847 2917 3267
 2 adulţi + 1 copil (12-13.99) 2973 2993 3033 3108 3483 3571 4008
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / mic dejun şi cina bufet + tratament 3 proceduri / zi la Clinica Doina

DUBLĂ STANDARD 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07

23.07,
30.07,
06.08,
13.08

20.08 27.08 03.09 10.09

 2 adulţi 3548 3725 3955 4127 4557 4637 4837 4396 3871 3710 3192
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 3954 4131 4361 4533 4963 5043 5243 4802 4277 4116 3598
 2 adulţi + 1 copil (4-6.99) 4115 4292 4522 4694 5124 5204 5404 4963 4438 4277 3760
 2 adulţi + 1 copil (7-9.99) 4397 4618 4905 5120 5658 5758 6008 5457 4800 4599 3952
 2 adulţi + 1 copil (10-13.99) 4574 4812 5123 5355 5936 6044 6314 5718 5010 4792 4093
Tarif în lei / camera dublă / sejur 7 nopţi / mic dejun şi bonuri valorice 50 lei / persoană  
+ tratament 5 zile / 3 proceduri/persoană la clinica Doina
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LOCALIZARE
Complexul este situat în 
centrul celei mai verzi şi 
atrăgătoare staţiuni de pe 
litoralul românesc al Mării 
Negre, Neptun-Olimp, la doar 
50 m de plajă. 

INFO HOTEL
Hotelul, a fost complet 
renovat în anul 2003.

CAZARE
Hotelul are un total de 242 
camere, dispuse pe 3 etaje, 
din care 226 duble cu 2 paturi 
şi 8 apartamente. Camerele 
au în dotare TV, balcon, 
uscător păr, minibar, telefon, 
seif, accesul se face pe bază 
de cartele magnetice. 

MASĂ
Masa se serveşte în 
restaurantul Mon Jardin, care 
are specific internaţional. 
De asemenea, hotelul mai 
are şi un lobby bar-deschid 
nonstop şi un pool bar, care 
funcţionează între orele 
9.00-19.00. 

SERVICII GRATUITE
Acces piscină exterioară cu cu 
şezlong, prosop, acces plajă 
privată cu şezlong şi prosop, 
internet wireless, parcare 
păzită, kingergarden, bagajist, 
plată cu cardul. 

TRATAMENT
Tipul procedurilor aplicate: 
medicale, recuperare, 
întreţinere corporală şi facială. 

Hotel Cocor 4

DEMIPENSIUNE

Tratament
Se efectuează în clinica Cocor 
Spa şi includ:
Pachet Balneovitality
Programul va fi personalizat 
la indicatiile medicului şi va 
cuprinde terapii din gama: 
• baie cu nămol, împachetare 

cu nămol 
• masaj terapeutic cu uleiuri 

aromate, duş masaj Vichy, 
masaj cu namol 

• masaj subacval, hidromasaj 
cu uleiuri esenţiale şi/sau 
sare terapeutică de bazna, 
băi de plante

• hidrokinetoterapie, 
kinetoterapie, electroterapie, 
magnetoterapie, laser

Înscrieri timpurii
• În perioada 01.01-15.03.2017

reducere de 10% la 
achiziţionarea unui sejur 
pentru sezonul estival 2017, 
indiferent de ce include 
acesta (cazare, masa şi 
pachete spa) cu condiţia 
plăţii integrale a serviciilor 
până la data de 31.03.2017.

• În perioada 16.03-30.04 
reducere de 5% la 
achiziţionarea unui sejur 
pentru sezonul estival 2017, 
indiferent de ce include 
acesta (cazare, masa şi 
pachete spa) cu condiţia 
plăţii integrale a serviciilor 
până la data de 15.05.2017.

Situat la 50m de plaja Neptun – Olimp – oferă camere cu decor în culori calde, atmosferă 
calmantă şi vedere frumoasă la grădină sau piscină în aer liber. Toate camerele oferă aer 
condiţionat, WiFi gratuit, minibar, cutie de valori şi TV prin cablu. 

DUBLĂ STANDARD 28.05, 03.06
09.06, 15.06 21.06, 27.06, 03.07 9.07,

15.07, 21.07, 
27.07, 02.08, 
08.08, 14.08

20.08 26.08, 01.09

 2 adulţi 2218 2518 2668 2728 3033 2494 2387
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 2218 2518 2668 2728 3033 2494 2387
 2 adulţi + 1 copil (3-12.99) 2541 2841 2991 3051 3356 2817 2710
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / demipensiune

DUBLĂ STANDARD 28.05, 03.06
09.06, 15.06 21.06, 27.06, 03.07 9.07,

15.07, 21.07, 
27.07, 02.08, 
08.08, 14.08

20.08 26.08, 01.09

 2 adulţi 4395 4694 4844 4905 5209 4671 4563
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 4395 4694 4844 4905 5209 4671 4563
 2 adulţi + 1 copil (3-12.99) 4717 5017 5167 5228 5532 4994 4886
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / demipensiune + tratament adulţi Balneovitality pentru 6 zile
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Saturn
LOCALIZARE

SATURN este staţiunea situată în imediata 
vecinătate a municipiului Mangalia, de care 
aparţine din punct de vedere administrativ. Aflată 
la o distanţă de aproximativ 43 de kilometri de 
Constanţa, staţiunea Saturn atrage prin câteva 
avantaje pe care le oferă turiştilor săi. Vegetaţia 
bogată şi liniştea ar fi două dintre caracteristicele 
care fac ca Saturn să fie căutată de cei care 
îşi doresc o vacanţă relaxantă departe de 
agitaţia cotidiană. Toate unităţile de cazare sunt 
înconjurate de spaţii verzi şi pomi care asigură 
aer curat şi răcoare în timpul verilor toride. Un alt 

avantaj al staţiunii Saturn îl constituie prezenţa 
în zonă a izvoarelor hipotermale sulfuroase şi 
a nămolului cu valoare terapeutică, ambele 
utilizate în tratarea afecţiunilor ginecologice şi 
pe cele ale aparatului locomotor. Faţă de alte 
staţiuni ale litoralului românesc, Saturn nu este 
o locaţie scumpă, iar acest lucru a face că tot 
mai mulţi turişti să o prefere pentru vacanţele 
de vară. Staţiune climaterică estivală beneficiază 
de un climat maritim, temperatura medie anuală 
este de 11. 2°C (22°C în iulie şi 0°C în ianuarie). 
Iernile sunt blânde, cu puţină zăpadă. Vânturile 

sunt aproape permanente, cu viteză medie 
anuală de 4 m/s, din direcţiile NE şi V (briza 
marină). Precipitaţii anuale medii de 380 mm. 
Temperaturile maxime se pot înregistra în lunile 
iulie-august de 26-27°C. Sunt cel puţin 25 zile 
însorite pe lună (aproximativ 10 ore pe zi). 
Saturn este o staţiune noua, introdusă în lista 
staţiunilor balneare românesti în anul 1972. 
Staţiunea s-a dezvoltat odata cu celelalte staţiuni 
de pe lito-ralul romănesc. Din punct de vedere 
administrativ aparţine Municipiului Mangalia. 

PLAJA

Plaja staţiunii Saturn este acoperită cu nisip 
grosier şi este delimitată de Mangalia în sud şi 
de Venus în nord. În partea de sud plaja este 
dantelată de numeroase golfuri artificiale care 
intră adânc în uscat, îngustând zona nisipoasă. 
În zona de nord, către staţiunea Venus, plaja 
se lăţeşte până la 150 de metri, iar golfurile 
dispar. Aceasta este zona în care sunt prezente 
renumitele izvoare mezotermale sulfuroase, 
captate sub formă de duşuri. Cele 4 golfuri care 
dau un farmec aparte staţiunii, sunt protejate 
de 5 diguri în formă de T. 

În partea dinspre Mangalia plajă are stabilopozi, 
care fac accesul la mare mai uşor iar lăţimea 
este mai mică de 100 de metri, lucru care face 
că această zonă să fie mai aglomerată cu turişti. 
În zonă sudică, cea dinspre Venus, lăţimea plajei 
ajunge şi la 150 de metri, lucru care o face şi mai 
bună pentru cei care vor să stea la soare. 
De-a lungul plajei şerpuieşte o faleză pe care 
sunt amenajate numeroase baruri şi terase unde 
turiştii pot zăbovi departe de soarele arzător al 
verii. De siguranţa oamenilor aflaţi pe plajă se 
ocupă echipele Punctelor Salvamar amenajate 
pe plajele Diana şi Agras. 

Divertisment Plaja Copii Tratament

Cat
eg

or
ie

 st
el

e

Hot
el

Pag
in

a

Hotel Balada 3 40

Hotel Cerna 3 40

Hotel Siret 3 41

Hotel Hora 3 41

Hotel Sirena 3 42

Hotel Cleopatra 4 42

Hotel Saturn 5 43



Situat chiar lângă plajă, oferă condiţii foarte bune pentru clienţii care 
doresc un sejur liniştit şi cu posibilităţi de tratament în cadrul centrului 
de tratament Balada.

Situat chiar lângă plajă, oferă condiţii foarte bune pentru clienţii care 
doresc un sejur liniştit şi cu posibilităţi de tratament în cadrul centrului 
de tratament Balada.

LOCALIZARE
Este situat foarte aproape de plajă 
în extremitatea nordică a staţiunii. 
În apropiere se află Aqua Park Balada 
şi Aqua Park Cleopatra.

INFO HOTEL
Deoarece hotelul este dispus paralel 
cu ţărmul mării. Turiştii hotelului 
pot beneficia, contra cost, de acces 
la bazele de tratament apartinand 
hotelurilor „Hora”, „Balada” 
sau „Sirena”, aflate în imediata 
vecinătate. 

CAZARE
Cele 151 camere duble dotate cu TV 
cablu, minibar, telefon, baie cu cabină 
de duş, balcon, uscător de păr, aer 
condiţionat. Camerele de la parter nu 
au balcon, iar jumătate din camere 
sunt cu vedere la mare. 

MASĂ
Hotelul deţine bar de zi, terasă de 
vară şi un restaurant clasic unde se 
poate servi micul dejun.

LOCALIZARE
Hotelul se află în centrul staţiunii la 
numai 20 m de plajă. 

INFO HOTEL
Bază de tratament proprie, terasă 
de vară, sală de fitness, Aqua Park, 
parcare cu pază. 
Recent renovat, hotelul oferă 
turiştilor condiţii foarte bune de 
cazare şi distracţie. 

CAZARE
Hotel Balada pune la dispoziţia 
clienţilor 269 de camere de tip 
double, toate echipate cu TV, 
telefon, minibar, baie proprie cu 
cabină de duş şi uscător de păr, 
geamuri termopan şi instalaţii de aer 
condiţionat şi 14 apartamente. 

MASĂ
Hotelul deţine un restaurant clasic 
unde se poate servi micul dejun în 
sistem bufet suedez, iar celelalte 
mese în sistem bon valoric. 

Hotel Cerna 3

MIC DEJUN ŞI MASA PRINCIPALĂ 38 LEI

Hotel Balada 3

MIC DEJUN ŞI MASA PRINCIPALĂ 38 LEI

Facilităţi copii
• Copiii de la 0 la 2,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi masa.

Camera dublă: 2 adulţi + 1 sau 2 copii
• copiii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile 
de masă, fără acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 7 la 11,99 ani achită 50% din 
pachet, cu acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 12 la 17,99 ani achită 70% din 
tariful de cazare şi 100% din valoarea mesei, 
cu acordare de pat suplimentar.

Înscrieri timpurii
• până la 10 % pentru rezervările efectuate 

până la 30.04.2017.

Facilităţi copii
• Copiii de la 0 la 2,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi masa.

Camera dublă: 2 adulţi + 1 sau 2 copii
• copiii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile 
de masă, fără acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 7 la 11,99 ani achită 50% din 
pachet, cu acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 12 la 17,99 ani achită 70% din 
tariful de cazare şi 100% din valoarea mesei, 
cu acordare de pat suplimentar.

Înscrieri timpurii
• până la 10 % pentru rezervările efectuate 

până la 30.04.2017.
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DUBLĂ STANDARD 04.06, 11.06,
03.09, 10.09 18.06, 25.06 02.07 09.07 16.07, 27.08 23.07, 30.07

06.08, 13.08 20.08

 2 adulţi 1829 1911 2039 2158 2237 2365 2262
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 2050 2132 2260 2379 2458 2586 2484
 2 adulţi + 1 copil (3-6.99) 2155 2237 2365 2484 2563 2691 2589
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2275 2377 2537 2685 2784 2945 2816
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2413 2523 2696 2857 2964 3137 2998
Tarif în lei / camera dublă / sejur 5 nopţi / mic dejun şi masa principală 38 lei / persoană / zi 
+ tratament 3 proceduri / zi

DUBLĂ ETAJ 04.06, 
11.06,

18.06, 
25.06 02.07 09.07 16.07, 

27.08
23.07, 30.07,
06.08, 13.08 20.08 03.09, 

10.09

 2 adulţi 1750 1850 1990 2038 2070 2210 2098 1750
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 1975 2075 2215 2263 2295 2435 2323 1975
 2 adulţi + 1 copil (3-6.99) 2081 2181 2321 2369 2401 2541 2429 2081
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2175 2300 2475 2535 2575 2750 2610 2175
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2305 2440 2629 2693 2737 2926 2774 2305
 2 adulţi + 2 copii (0-2.99) 2200 2300 2440 2488 2520 2660 2548 2200
 2 adulţi + 2 copii (3-6.99) 2483 2608 2783 2843 2883 3058 2918 2483
Tarif în lei / camera dublă / sejur 5 nopţi / mic dejun şi masa principală 38 lei / persoană / zi 
+ tratament 3 proceduri / persoană / zi la Clinica Hora
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Situat chiar lângă plajă, oferă condiţii foarte bune pentru clienţii care 
doresc un sejur liniştit şi cu posibilităţi de tratament în cadrul centrului 
de tratament Balada.

LOCALIZARE 
Hotelul este situat în centrul staţiunii 
Saturn, la 60 m de plajă.

INFO HOTEL
Restaurant cu 370 locuri, parcare 
publică - contra cost, păstrare 
obiecte de valoare, parter şi 5 etaje, 
terasă, bar, 2 lifturi.

CAZARE 
Hotelul dispune de 153 camere - 
duble standard (parter) şi camere 
duble superior (etaj). camerele 
dispun de doua paturi.

MASĂ
Se acordă în restaurantul Siret.

Hotel Siret 3

MIC DEJUN ŞI MASA PRINCIPALĂ 38 LEI

Facilităţi copii
• Copiii de la 0 la 2,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi masa.

Camera dublă: 2 adulţi + 1 sau 2 copii
• copiii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile 
de masă, fără acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 7 la 11,99 ani achită 50% din 
pachet, cu acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 12 la 17,99 ani achită 70% din 
tariful de cazare şi 100% din valoarea mesei, 
cu acordare de pat suplimentar.

Înscrieri timpurii
• până la 10 % pentru rezervările efectuate 

până la 30.04.2017.

Facilităţi copii
• Copiii de la 0 la 2,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi masa.

Camera dublă: 2 adulţi + 1 sau 2 copii
• copiii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile 
de masă, fără acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 7 la 11,99 ani achită 50% din 
pachet, cu acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 12 la 17,99 ani achită 70% din 
tariful de cazare şi 100% din valoarea mesei, 
cu acordare de pat suplimentar.

Înscrieri timpurii
• până la 10 % pentru rezervările efectuate 

până la 30.04.2017.

Situat chiar lângă plajă, oferă condiţii foarte bune pentru clienţii care 
doresc un sejur liniştit şi cu posibilităţi de tratament în cadrul centrului 
de tratament Balada.

LOCALIZARE
Poziţionat în centrul staţiunii, hotelul 
se află la 20 m distanţă de plajă, 
aproape de Aqua Park Balada. 

INFO HOTEL
Hotelul Hora Saturn are un total de 
283 de spaţii de cazare dispuse pe 
14 nivele şi a fost renovat în 2005. 
La parterul unităţii de cazare este 
amenajată o bază de tratament 
unde pot fi efectuate toate tipurile 
de proceduri balneare. Pentru 
servirea meselor, hotelul dispune 
de restaurant propriu cu capacitate 
mare.

CAZARE
Hotelul are 269 de camere duble. 
Spaţiile de cazare sunt prevăzute cu 
aer condiţionat, TV, minibar, telefon, 
baie cu duş, uscător de păr şi balcon. 

MASĂ
Masa se poate servi la restaurantul 
hotelului, care are o capacitate de 
725 locuri. Micul dejun se serveşte 
în sistem bufet suedez, iar celelalte 
mese în sistem bon valoric. 

Hotel Hora 3

MIC DEJUN ŞI MASA PRINCIPALĂ 38 LEI

DUBLĂ ETAJ 04.06, 
11.06,

18.06, 
25.06 02.07 09.07 16.07, 

27.08
23.07, 30.07,
06.08, 13.08 20.08 03.09, 

10.09

 2 adulţi 1750 1850 1990 2038 2070 2210 2098 1750
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 1975 2075 2215 2263 2295 2435 2323 1975
 2 adulţi + 1 copil (3-6.99) 2081 2181 2321 2369 2401 2541 2429 2081
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2175 2300 2475 2535 2575 2750 2610 2175
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2305 2440 2629 2693 2737 2926 2774 2305
 2 adulţi + 2 copii (0-2.99) 2200 2300 2440 2488 2520 2660 2548 2200
 2 adulţi + 2 copii (3-6.99) 2483 2608 2783 2843 2883 3058 2918 2483
Tarif în lei / camera dublă / sejur 5 nopţi / mic dejun şi masa principală 38 lei / persoană / zi 
+ tratament 3 proceduri / persoană / zi la Clinica Hora

DUBLĂ STANDARD 04.06, 11.06,
03.09, 10.09 18.06, 25.06 02.07 09.07 16.07, 27.08 23.07, 30.07

06.08, 13.08 20.08

 2 adulţi 1829 1911 2039 2158 2237 2365 2262
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 2050 2132 2260 2379 2458 2586 2484
 2 adulţi + 1 copil (3-6.99) 2155 2237 2365 2484 2563 2691 2589
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2275 2377 2537 2685 2784 2945 2816
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2413 2523 2696 2857 2964 3137 2998
Tarif în lei / camera dublă / sejur 5 nopţi / mic dejun şi masa principală 38 lei / persoană / zi 
+ tratament 3 proceduri / zi



Situat chiar lângă plajă, oferă condiţii foarte bune pentru clienţii care 
doresc un sejur liniştit şi cu posibilităţi de tratament în cadrul centrului 
de tratament Balada.

LOCALIZARE
Situat în centrul staţiunii, hotelul 
este la 20 m distanţă de plajă. 

INFO HOTEL
Hotelul are în dotare: piscină în 
aer liber, Aqua Park Cleopatra, sală 
de fitness, bar, sală de conferinţe 
complet utilată, centru de tratament 
şi wellness. 

CAZARE
Hotelul dispune de 252 camere duble 
şi 24 apartamente.

MASĂ
Restaurantul este clasic, cu specific 
tradiţional şi internaţional, cu o 
capacitatea de 700 de locuri. 

Hotel Cleopatra 4

ALL INCLUSIVE

Facilităţi copii
• Copiii de la 0 la 2,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi masa.

Camera dublă: 2 adulţi + 1 sau 2 copii
• copiii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile 
de masă, fără acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 7 la 11,99 ani achită 50% din 
pachet, cu acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 12 la 17,99 ani achită 70% din 
tariful de cazare şi 100% din valoarea mesei, 
cu acordare de pat suplimentar.
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Situat chiar lângă plajă, oferă condiţii foarte bune pentru clienţii care 
doresc un sejur liniştit şi cu posibilităţi de tratament în cadrul centrului 
de tratament Balada.

LOCALIZARE
Hotelul este poziţionat în centrul 
staţiunii, la 1 km de gara Mangalia şi la 
20 m de plajă. 

INFO HOTEL
Hotelul, renovat recent, deţine centru 
de tratament, parcare păzită, bar de zi, 
terasă de vară. Hotelul deţine şi o bază 
de tratament proprie, iar la 20 m de el 
se află Aqua Parc Balada.

CAZARE
Ofera cazare într-un total de 283 de 
camere. Camerele duble dispun de 
sistem de climatizare, TV cu televiziune 
prin cablu, minibar, geam termopan, 

balcon, baie cu duş şi uscător de păr. 
Apartamentele sunt compuse din living 
cu canapea extensibilă, dormitor cu pat 
matrimonial, hol şi baie. Sunt dotate cu 
sistem de climatizare, TV cu televiziune 
prin cablu, minibar, geam termopan, 
balcon, baie cu duş şi uscător de păr.

MASĂ
Hotelul dispune de un restaurant 
de mare capacitate pentru servirea 
meselor principale, dar şi de un bar 
şi terasă pentru cei care doresc să se 
relaxeze în timpul zilei sau seara.

Hotel Sirena 3

MIC DEJUN ŞI MASA PRINCIPALĂ 38 LEI

Facilităţi copii
• Copiii de la 0 la 2,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi masa.

Camera dublă: 2 adulţi + 1 sau 2 copii
• copiii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile 
de masă, fără acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 7 la 11,99 ani achită 50% din 
pachet, cu acordare de pat suplimentar.

• copiii de la 12 la 17,99 ani achită 70% din 
tariful de cazare şi 100% din valoarea mesei, 
cu acordare de pat suplimentar.

DUBLĂ STANDARD 04.06, 11.06,
03.09, 10.09 18.06, 25.06 02.07 09.07 16.07, 27.08 23.07, 30.07

06.08, 13.08 20.08

 2 adulţi 1829 1911 2039 2158 2237 2365 2262
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 2050 2132 2260 2379 2458 2586 2484
 2 adulţi + 1 copil (3-6.99) 2155 2237 2365 2484 2563 2691 2589
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2275 2377 2537 2685 2784 2945 2816
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2413 2523 2696 2857 2964 3137 2998
Tarif în lei / camera dublă / sejur 5 nopţi / mic dejun şi masa principală 38 lei / persoană / zi 
+ tratament 3 proceduri / zi

DUBLĂ ETAJ 11.06 18.06, 25.06
03.09, 10.09 02.07 09.07 16.07

27.08
23.07, 30.07
06.08, 13.08 20.08

2 adulţi 2300 2440 2590 2674 2730 3090 2802
2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 2300 2440 2590 2674 2730 3090 2802
2 adulţi + 1 copil (3-6.99) 2300 2440 2590 2674 2730 3090 2802
2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2750 2925 3113 3218 3288 3738 3378
2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2930 3119 3322 3435 3511 3997 3608
2 adulţi + 2 copii (0-2.99) 2300 2440 2590 2674 2730 3090 2802
2 adulţi + 2 copii (3-6.99) 2750 2925 3113 3218 3288 3738 3378
2 adulţi + 2 copii (7-11.99) 3200 3410 3635 3761 3845 4385 3953

DUBLĂ ETAJ 
CU VEDERE PISCINĂ 11.06 18.06, 25.06

03.09, 10.09 02.07 09.07 16.07
27.08

23.07, 30.07
06.08, 13.08 20.08

2 adulţi 2440 2590 2730 2826 2890 3240 2960
2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 2440 2590 2730 2826 2890 3240 2960
2 adulţi + 1 copil (3-6.99) 2440 2590 2730 2826 2890 3240 2960
2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2925 3113 3288 3408 3488 3925 3575
2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 3119 3322 3511 3640 3727 4199 3821
2 adulţi + 2 copii (0-2.99) 2440 2590 2730 2826 2890 3240 2960
2 adulţi + 2 copii (3-6.99) 2925 3113 3288 3408 3488 3925 3575
2 adulţi + 2 copii (7-11.99) 3410 3635 3845 3989 4085 4610 4190
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun, masa principală 55 lei / adult / zi /  
tratament 3 proceduri/zi / adult luni-vineri
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LOCALIZARE
Hotelul Saturn este situat 
în staţiunea Mangalia, pe 
litoralul românesc al Mării 
Negre, la 150 m de plajă. 

INFO HOTEL
Inaugurat în anul 2007, 
Hotelul Saturn oferă servicii 
de calitate superioară cu 

ajutorul unei echipe de 
profesionişti. 

CAZARE
Camere duble cu pat 
matrimonial (TV cablu, 
telefon, acces internet, 
minibar, aer condiţionat şi 
încălzire centrală, acces în 
cameră pe baza de card 

magnetic, seif electronic, 
geam termopan, mochetă, 
balcon cu şezlonguri şi 
măsuţă, grup sanitar cu cadă, 
telefon, oglindă machiaj, 
uscător păr, halat de baie). 

MASĂ 
Micul dejun, prânzul sau 
cina pot fi servite atât în 

restaurant cât şi pe terasa 
din jurul piscinei exterioare. 
Piscină: În zilele toride 
de vară vă puteţi relaxa 
în piscina în aer liber din 
interiorul complexului nostru 
care dispune de jacuzzi 
pentru adulţi precum şi de o 
piscină pentru copii. 

Hotel Saturn 5

 DEMIPENSIUNE

Facilităţi copii
servicii de cazare cu 

demipensiune sau All Inclusive
Camera dublă standard
• 2 adulţi+1 copil (0-6.99 ani)

– beneficiază de gratuitate 
la serviciile de cazare şi 
masă, fără a se acorda pat 
suplimentar

• 2 adulţi+1 copil (7-11.99ani) – 
beneficiază de reducere 60% 
la serviciile de cazare şi masă, 
cu pat suplimentar.

• 2 adulţi+1 copil (12-15.99) – 
beneficiază de reducere 30% 
la serviciile de cazare şi masă, 
cu pat suplimentar.

Înscrierii timpurii
 până la data de 31.03 şi 

cuprinde urmatoarele reduceri
25.05-30.06 şi 22.08-15.09.17

•  20% din pachetul de 
cazare cu All Inclusive sau 
demipensiune

• 10% din pachetul de cazare 
cu mic dejun.

01.07-21.08.2017
•  10% din pachetul de 

cazare cu All Inclusive sau 
demipensiune.

Situat la doar 150 de metri de plajă, oferă unităţi de cazare cu aer condiţionat şi WiFi 
gratuit şi acces gratuit la o piscină în aer liber şi o sală de fitness.

FAMILY ROOM
07.0, 14.05, 

21.05, 28.05, 
04.06, 11.06, 
03.09, 10.09

18.06, 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07, 30.07,
06.08, 13.08 20.08 27.08

 2 adulţi 2300 2410 2650 2882 2940 3180 2756 2650
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2300 2410 2650 2882 2940 3180 2756 2650
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2760 2892 3180 3458 3528 3816 3307 3180
 2 adulţi + 1 copil (12-15.99) 3105 3254 3578 3891 3969 4293 3721 3578
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi cina bufet

FAMILY ROOM
07.0, 14.05, 

21.05, 28.05, 
04.06, 11.06, 
03.09, 10.09

18.06, 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07, 30.07,
06.08, 13.08 20.08 27.08

 2 adulţi 2800 2910 3150 3382 3440 3680 3256 3150
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2800 2910 3150 3382 3440 3680 3256 3150
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 3316 3454 3754 4044 4116 4413 3885 3754
 2 adulţi + 1 copil (12-15.99) 3605 3754 4078 4391 4469 4793 4221 4078
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi cina bufet + tratament 5 zile la Clinica Hora 
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Techirghiol
LOCALIZARE

Techirghiol este situat la 16 kilometri sud de 
municipiul Constanta, în vecinătatea staţiunii 
Eforie Nord, pe malul lacului cu acelaşi nume. 
Din punct de vedere administrativ, Techirghiol 
este oraş şi are o populatie de peste 7.000 
de locuitori. Techirghiol se numără printre 
staţiunile balneoclimaterice cu renume naţional 
şi internaţional, datorită proprietatilor curative 
ale Lacului Techirghiol. Apă sărată şi bogată 
în minerale şi nămolul sapropelic extras din 

adâncurile sale sunt utilizate cu succes în 
tratarea reumatismului, anemiei, rahitismului, 
spondilozei, hipotiroidiei şi a altor afecţiuni 
neuromotorii, cutanate sau endocrine.

PLAJA

Plaja staţiunii Techirghiol se desfăşoară 
pe malul nordic al lacului, acolo unde este 
amplasată întreagă aşezare. Cunoscută sub 
denumirea de “Băi reci”, plaja localităţii are 
dimensiuni reduse şi este acoperită cu nisip. 
Pe timpul sezonului estival, plaja este 
populată de turiştii care se bucură de efectele 
terapeutice ale nămolului extras din lac, dar 
şi de relaxare, zona fiind liniştită şi ferită de 
aglomeraţia specifică litoralului. 

BAZA DE TRATAMENT

Techirghiol şi-a câştigat renumele de staţiune 
balneară datorită proprietăţilor curative ale 
Lacului Techirghiol. Nămolul sapropelic extras 
din adâncurile lacului este folosit cu succes 
în cele două baze de tratament existente în 
staţiune. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare 
Techirghiol dispune de una dintre cele mai mari 
baze de tratament de pe litoralul românesc.  
În baza de tratament a sanatoriului se pot trata 
până la 800 pacienti şi se pot realiza peste 
2500 proceduri zilnic. O bază de tratament 

modernă există şi în cadrul Centrului Social-
Pastoral al Mănăstirii Sfânta Maria. În ambele 
baze de tratament se efectuează băi de namol, 
băi sărate cu apă din lacul Techirghiol, băi 
galvanice, băi de plante, masaj, kinetoterapie, 
electroterapie, magnetoterapie. Procedurile 
sunt utilizate cu succes în tratarea afecţiunilor 
reumatismale, posttraumatice, ale sistemul 
osos, ale sistemului nervos central şi periferic, 
afecţiunilor ginecologice, dermatologice, 
vasculare şi endocrine.
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LOCALIZARE
Hotelul este situat în centrul 
oraşului Techirghiol, vis-a-vis 
de Mănăstirea Sf. Maria.

INFO HOTEL
Parcare proprie, internet -la 
recepţie, păstrare obiecte de 
valoare, bar, terasă 100 locuri.

CAZARE
Camerele dispun de aer 
condiţionat, TV, minibar, baie 
cu duş, uscător de păr.

MASĂ
Restaurantul complexului are 
capacitate de 80 locuri.

Complex Anina 3

BONURI VALORICE 75 LEI

Facilităţi copii
• 2 adulţi + 1 copil (<9.99 ani)

– copilul beneficiază de 
gratuitate la cazare fără pat
suplimentar

• 2 adulţi + 1 copil (<15.99 ani)
– copilul achită 47 ron/zi 
pentru serviciile de cazare cu
poat suplimentar inclus

• Serviciile de masă se 
prestează à-la-carte!

• Copiii beneficiază de aceleasi 
servicii de masă ca şi adulţii!

Complexul este situat la 2 minute de mers pe jos de lac şi se întinde pe o suprafaţă de 
2000 mp. Curtea interioară vă oferă posibilitatea să vă răcoriţi şi să vă relaxaţi la umbra 
mestecenilor. Acesta are contracte cu 2 baze de tratament moderne din staţiune. 

DUBLĂ STANDARD
07.05, 
14.05,
21.05

28.05 04.06, 
11.06 18.06

25.06, 
03.09,
10.09

02.07, 
09.07,
27.08,

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 
13.08, 20.08

17.09, 24.09, 
01.10, 08.10, 
15.10, 22.10

2 adulţi 2030 2049 2123 2155 2204 2320 2436 2146
2 adulţi + 1 copil (0-9.99) 2465 2484 2558 2590 2639 2755 2871 2581
2 adulţi + 1 copil (10-15.99) 2697 2716 2790 2822 2871 2987 3103 2813
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / bonuri valorice 75 lei / persoană / zi + tratament 3 proceduri / zi la Sanatoriul Techirghiol
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Venus
LOCALIZARE

STAŢIUNEA VENUS se află în partea sudică 
a litoralului românesc, la doar 3 kilometri de 
Mangalia şi aproximativ 42 de kilometri de 
Constanţa. Venus, staţiunea ce poartă numele 
zeiţei frumuseţii, se află situată între Saturn 
şi Jupiter - Cap Aurora, Venus, staţiunea în 
care hotelurile, purtând aproape în totalitate 
nume de fete, sunt înconjurate de o mare de 
verdeaţă, caracteristică principală a acestei 
locaţii de pe litoralul nostru. Din punct de 
vedere administrativ, staţiunea care poartă 
numele zeiţei frumuseţii aparţine de oraşul 
Mangalia. Dominată de o vegetaţie bogată, 
staţiunea Venus este locaţia perfectă în care vă 
puteţi relaxa sub acţiunea benefică a factorilor 
naturali: apă, soare şi briză. Are o climă marină, 

cu veri fierbinţi (temperatura medie în iulie 
depăşeşte 22°C), când 25-28 de zile dintr-o 
lună sunt zile însorite (soarele străluceşte 10-12 
ore pe zi), şi cu ierni blânde, cu ninsori rare 
(tempera-tură medie în ianuarie este de 0°C). 
Temperatura medie anuală este de 11, 2 °C, 
iar volumul anual al precipitaţiilor este de 400 
mm. Vara, briza este prezentă în tot cursul zilei. 
Datorită izvoarelor de apă minerală sulfuroasă 
hipotermală care sunt captate în zonă, Venus 
s-a dezvoltat ca staţiune balne-ară în care 
pot fi tratate o serie de afecţiuni importantă. 
Staţiunea este cunoscută că fiind o locaţie în 
care apa mării este liniştită, iar algele îşi fac 
apariţia destul de rar la mal. Staţiunea nu este 
foarte aglomerată pe timpul verii, iar acest 

lucru oferă premisele unei vacanţe liniştite şi 
ferite de orice factor de stres. 
O curiozitate a staţiunii Venus este faptul că 
majoritatea hotelurilor poartă nume de fete: 
Hotel Dana, Hotel Carmen, Hotel Afrodita, 
Hotel Raluca, Hotel Corina, Hotel Brânduşa, 
Hotel Claudia, Hotel Lidia, Hotel Sanda şi 
lista mai poate continua cu alte câteva unităţi 
de cazare. Staţiunea Venus oferă opţiuni de 
cazare pentru orice tip de buget, deoarece 
cuprinde hoteluri clasificate de la 4 stele la 1 
stea. Condiţii bune de cazare oferă şi hotelurile 
de 3 stele. În ultimii ani multe dintre ele au 
fost supuse unor ample procese de renovare, 
căpătând o înfăţişare frumoasă.

TRATAMENT

Factorii naturali de cură sunt caracterizaţi 
prin climatul maritim, excitant - solicitant, 
bogat în aerosoli salini şi apa Mării Negre 
clorurata, sulfatata, sodică, magneziană, 
hipotona (mineralizare15, 5%), staţiunea fiind 
recomandată atât pentru persoanele sănătoase 
care pot beneficia de cură heliomarina în timpul 
vacantelor de vară, cât şi pentru tratamentul 
unor afecţiuni reumatismale degenerative, 

posttraumatice, al unor stări de anemie 
secundară, de debilitate, rahitism, al unor boli 
dermatologice, endocrine, ginecologice etc. 
Pe primul loc este agrementul acvatic. Turiştii 
se pot plimba cu ambarcaţiuni diverse sau 
pot lua lecţii de scuba diving de la instructori 
foarte bine pregătiţi. Pentru micuţii dornici de 
distracţie este deschis un parc de distracţii la 
intrarea dinspre Mangalia, iar între staţiunile 

Venus şi Saturn poposeşte în fiecare sezon 
Circul. Staţiunea mai dispune de un camping, 
de numeroase restaurante, cofetarii, braserii, 
baruri de zi şi de noapte, cinematograf în 
aer liber, grădini de vară, terenuri de sport, 
discoteci etc. În partea de sud a staţiunii există 
un pavilion amenajat pentru împachetări cu 
nămol sapropelic şi băi sulfuroase. 

Divertisment Plaja Copii Tratament
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Hotel Vulturul 3 48

Hotel Favorit 3 48

Hotel Turquoise 4 49

Hotel Melodia 4 49

Hotel Mera Resort 4 50

ATRACŢII ŞI AGREMENT

Variate posibilităţi de distracţii, agrement 
şi de petrecere a timpului liber: practicarea 
sporturilor nautice (yachting, wind-surfing), 
efectuarea unor excursii interne (turul 

staţiunilor litoralului românesc, plimbări 
cu vaporul pe Marea Neagră sau pe canalul 
Dunărea- Marea Neagră, deplasări în Delta 
- Dunării, la Cetatea Histria, la Podgoria 

Murfatlar etc. ) sau externe (turul staţiunilor 
litoralului bulgăresc al Mării Negre - Balcic, 
Albena, Nisipurile de Aur, Varna).



Hotelul Favorit, 3 stele, este situat la graniţa staţiunii Venus cu staţiunea 
Cap Aurora. Complexul hotelier se întinde pe o suprafaţă de 1.000 
m.p., cu o vegetaţie bogată şi variată, fiind la 150 metri de o plajă largă,
nisipoasă, cu intrare lină în apă.

Hotelul, renovat în totalitate, are o arhitectură unică pe rotund, dispune 
de un număr de 206 camere duble şi single, situate pe 13 nivele (parter 
plus 12 etaje) şi este dotat cu două lifturi a câte 12 persoane.

LOCALIZARE
Situat în centrul staţiunii, la graniţa 
staţiunii Venus cu staţiunea Cap 
Aurora, la circa 150 metri de plajă.

INFO HOTEL
Complexul hotelier se întinde pe 
o suprafaţă de 1.000 m. p., cu o
vegetaţie bogată şi variată.
Hotelul dispune de 150 camere duble,
bar cu terasă, loc de joacă pentru
copii, internet wireless în recepţie,
parcare proprie.

CAZARE
Camere dotate cu televizor, geam 
termopan, balcon; restaurant, 
piscină, aer condiţionat (contra cost). 

MASĂ
Masa poate fi servita la restaurantul 
Melodia. 
Valorile pentru mese sunt: mic dejun 
25 lei/persoană/zi (bufet suedez,la 
restaurantul Melodia), prânz 50 lei/
persoană/zi şi cina 35 lei/pers, în 
regim fişă cont (à-la-carte), care se 
servesc la Restaurantul Melodia, 4 
stele. 

LOCALIZARE
Hotelul este amplasat în centrul 
staţiunii, pe malul lacului Razelm, la 30 
de metri de plajă. 

INFO HOTEL
Hotelul a fost renovat complet şi 
redeschis în 2013, atunci când a fost 
reclasificat la 3 stele. În prezent, Hotel 
Vulturul Venus reprezintă un complex 
modern, care vă pune la dispoziţie 206 
camere dispuse pe 13 etaje. 

CAZARE
Hotelul are o arhitectură unică pe 
rotund, dispune de un număr de 206 
camere duble şi single, situate pe 13 

niveluri (parter + 12 etaje), având 2 
lifturi a câte 13 persoane, renovat în 
totalitate, băi modernizate, mobilier 
nou, frigider, TV prin cablu, internet, 
A. C., toate camerele dispunând de
balcoane individuale. Toate camere
sunt prevăzute cu balcon cu masă 
şi scaune, aer condiţionat, televizor
cu ecran plat, minibar, WiFi, baie cu
uscător de păr şi priză pentru aparat
de ras.

MASĂ
Restaurantul hotelului este format din 
2 saloane cu o capacitate totală de 
600 de locuri şi serveşte preparate din 
bucătăria românească şi internaţională. 

Hotel Favorit 3

MIC DEJUN ŞI PRÂNZ

Hotel Vulturul 3

MIC DEJUN ŞI PRÂNZ

Facilităţi copii
• Copiii de la 0 la 1,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi masa.
• Copiii de la 2 la 11,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile 
de masă, fără acordare de pat suplimentar.

• Copiii de la 12 la 17,99 ani achită 50% din 
serviciile de cazare şi 100% din serviciile 
de masă, cu acordare obligatorie de pat 
suplimentar.

Înscrieri timpurii
• Reducere de 10% din tarifele contractuale.

Tarifele sunt aplicabile exclusiv pentru 
vânzările efectuate până la data de 30.04. 

Facilităţi copii
• Pentru 1 copil cu vârstă 0-12 ani se va acordă 

gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
• Pentru copiii peste 12 ani, şi pentru al doilea 

copil, indiferent de vârstă, se va achită 50% 
din valoarea unui loc cu pat suplimentar.

Înscrieri timpurii
• 12 % pentru plata integrală până la data de 

31.03.2017 a serviciilor comandate; 
• 10 % pentru plata integrală până la data de 

30.04.2017 a serviciilor comandate.
Discountul aferent pentru “Înscrieri Timpurii” 
se va acordă în perioadele 01.06-15.07.2017 şi 
25.08-01.09.2017.
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DUBLĂ STANDARD
01.06, 06.06, 
11.06, 16.06, 
21.06, 26.06

01.07, 06.07, 
25.08 11.07

16.07, 21.07, 
26.07, 31.07, 
05.08, 10.08,
15.08, 20.08

30.08
04.09, 09.09, 
14.09, 19.09, 

24.09

 2 adulţi 1566 1682 1752 2030 1543 1450
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 1943 2059 2129 2407 1920 1827
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2146 2291 2378 2726 2117 2001
Tarif în lei / cameră /sejur 5 nopţi / mic dejun în valoare de 30 lei / persoană / zi şi prânz în valoare de 
35 lei / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 
09.07

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 
13.08, 20.08 27.08, 03.09

 2 adulţi 2695 2940 2660
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 2985 3230 2950
 2 adulţi + 1 copil (2-11.99) 3058 3303 3023
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 3279 3585 3235
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi prânz în cadrul hotelului Melodia + tratament 4 
proceduri / persoană / zi la Clinica Mezotermale 
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Un nou hotel de 4 stele pe litoralul românesc, plin de graţie şi rafinament 
Hotel Turquoise din staţiunea Venus, amplasat chiar pe malul mării, vă 
aşteaptă să transformaţi vacanţa de vară în momente de neuitat. 

LOCALIZARE
Hotel Turquoise din staţiunea 
Venus amplasat chiar pe malul 
mării, în centrul staţiunii într-o 
zona exclusivistă a hotelurilor de 4 
şi 5 stele, având toate camerele cu 
vedere la mare. 

INFO HOTEL
Hotelul oferă camere duble, 
camere family şi apartamente, un 
restaurant care se poate folosi 
şi pentru evenimente corporate 
(conferinţe, sedinte etc.), un bar, o 
piscină exterioară, cameră de bagaje, 
recepţie 24/24 şi WiFi gratuit în 
locurile publice. 

CAZARE
Camerele sunt renovate, au mobilier 
nou şi sunt dotate cu televizor 
(plasma), minibar, seif, mochetă, 
uscător de păr, acces în camera pe 
bază de cartelă, internet wireless, 
climă, balcon.

MASĂ
Masa poate fi servita la restaurantul 
hotelului.

SERVICII DE TRATAMENT
Clinica Palace / Mzeotermale Venus 
de luni până vineri cu 4 proceduri 
geriatrice şi Medical Spa la preţul de 
126 lei / zi/persoană.

Hotel Turquoise 4

ALL INCLUSIVE

Facilităţi copii
• 0-1,99 ani beneficiază de gratuitate; 
• 2-13,99 ani - un copil însoţit de doi adulţi 

achită 50% din valoarea unui loc, dacă doresc 
pat suplimentar - fără pat suplimentar 
beneficiază de gratuitate la cazare şi 50% 
reducere la masă; 

• peste 12 ani - se asigură pat suplimentar 
achitându-se 50% din valoarea unui loc, iar 
mesele se achită integral.

Înscrieri timpurii:
• Reducere de 15% la achiziţionarea unui 

sejur, indiferent de ce include acesta, pentru 
rezervarea achitată integral până în 31.03;

• Reducere de 10% la achiziţionarea unui 
sejur, indiferent de ce include acesta pentru 
rezervarea achitată integral până în 30.04.

Stil modern, culoare, eleganţă, design unic, decoraţiuni interioare 
personalizate sunt câteva dintre atuurile hotelului, care oferă şi celor mai 
exigenţi oaspeţi confortul dorit.

LOCALIZARE
Hotel Melodia este primul hotel din 
Venus venind dinspre Cap Aurora şi 
este situat la 150 de metri de plajă. 

INFO HOTEL
Hotelul a fost complet renovat în ultimii 
ani şi clasificat în anul 2013 la rangul de 
4 stele. Oferă cazare în camere duble şi 
apartamente dotate cu minibar, balcon, 
televizor şi grup sanitar cu duş sau 
cadă. Pe lângă spaţiile de cazare Hotel 
Melodia mai are în dotare un restaurant 
cu terasă exterioară, bar şi parcare. 

CAZARE
Camerele duble au televizor, grup 
sanitar propriu, balcon cu şezlong şi 

minibar, dormitorul este dotat cu un pat 
King size (supradimensionat) pentru 
confort maxim, cu TV plasmă aflat în 
faţă patului şi o baie mare cu finisaje 
moderne. 

MASĂ
Masa poate fi servită à-la-carte” în 
Restaurant Melodia, aflat în cadrul 
hotelului, sau în Restaurant Brates, 
situat la câteva sute de metri, lângă 
Căsuţele Brates. Restaurantul Melodia 
se continuă la exterior cu o terasă cu 
mese, ferită de razele soarelui sau 
de ploaie de copertine. Restaurantul 
Brates are o capacitate totală de 800 
de locuri şi este un restaurant cu 
autoservire. 

Hotel Melodia 4

MIC DEJUN ŞI PRÂNZ

Facilităţi copii
• Copiii de la 0 la 1,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi masa.
• Copiii de la 2 la 11,99 ani beneficiază de 

gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile 
de masă, fără acordare de pat suplimentar.

• Copiii de la 12 la 17,99 ani achită 50% din 
serviciile de cazare şi 100% din serviciile 
de masă, cu acordare obligatorie de pat 
suplimentar.

Înscrieri timpurii
• Reducere de 10% din tarifele contractuale.

Tarifele sunt aplicabile exclusiv pentru 
vânzările efectuate până la data de 30.04. 

DUBLĂ STANDARD 04.06, 11.06, 18.06,  
25.06, 02.07, 09.07

16.07, 23.07, 30.07,  
06.08, 13.08, 20.08 27.08, 03.09, 10.09

 2 adulţi 3605 4325 3560
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 3605 4325 3560
 2 adulţi + 1 copil (2-11.99) 3780 4500 3735
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 4449 5349 4393
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi prânz şi tratament 4 proceduri / persoană / zi 
la Clinica Mezotermale 

DUBLĂ STANDARD 20.06, 25.06 30.06 05.07, 10.07
15.07, 20.07, 25.07,
30.07, 04.08, 09.08,
14.08, 19.08, 24.08

 2 adulţi 2808 3276 3393 3803
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 2808 3276 3393 3803
 2 adulţi + 1 copil (2-11.99) 3188 3656 3773 4183
 2 adulţi + 2 copil (2-11.99) 3890 4475 4622 5133
Tarif în lei / camera dublă / sejur 5 nopţi / All Inclusive
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LOCALIZARE
Mera Resort include hotelul 
Mera Blue şi vilele Mera 
Luxury, este situat în 
staţiunea Venus, la 100 m de 
plaja cu nisip. 

INFO HOTEL
Complex Mera Resort 4 stele 
Venus este alcatuit din Hotel 
Mera Sky, Hotel Mera Blue 
şi Vilele Mera. Construit în 
centrul staţiunii, la 100 metri 

de plaja şi în apropierea 
Lacului Venus, Complex Mera 
Resort beneficieaza de o 
pozitionare deosebita, într-
un cadru natural unic, între 
mare şi lac.

CAZARE
Camerele din Mera Sky 
şi Mera Blue au vedere 
spre mare sau spre lacul 
Venus (repartitia se face 
la Receptie, în momentul 

cazarii). Camerele duble au 
o suprafaţă de 15,20 mp,
mobilier nou, pat dublu 
(180/190 cm) sau 2 paturi 
twin (80/190 cm), sistem 
de acces pe baza de cartela, 
baie cu duş, aer condiţionat, 
balcon cu scaune şi masuta, 
seif, televizor LCD, internet 
wireless gratuit, telefon, 
minibar, uscător de păr, 
mochetă.

MASĂ
Masa poate fi servita la 
restaurantul hotelului. 

SERVICII DE TRATAMENT
Clinica Palace / Mzeotermale 
Venus de luni până vineri 
cu 4 proceduri geriatrice şi 
Medical Spa la preţul de  
126 lei / zi / persoană

Hotel Mera Resort 4

ALL INCLUSIVE

Facilităţi copii
• 0 lei/zi pentru un copil de 0 -

2,99 ani; La cerere, se poate 
oferi pătuţ bebe tip ţarc, în 
limita disponibilităţii; 

• 72 lei/zi pentru un copil de
3 - 6.99 ani; 

• 99 lei/zi pentru un copil de
7 - 11.99 ani; 

• 199lei/zi pentru un copil 
peste 12 ani; 

• Tariful suplimentar pentru 
cazare: oferă la cerere în 
limita disponibilităţii, pat 
suplimentar contra cost - la
tariful de 92 de lei/noapte. 

Înscrieri timpurii
• Reducere de 12% la 

achiziţionarea unui sejur 
pentru sezonul estival 2017, 
pentru rezervarea efectuată 
până în data de 14.02.2017 
inclusiv; lista finală de 
valorificări se va transmite 
nu mai târziu de 15.02.2017

• Reducere de 8% la 
achiziţionarea unui sejur 
pentru sezonul estival 2017, 
pentru rezervarea efectuată 
până în data de 15.03.2017 
inclusiv.

Mera Resort include hotelul Mera Blue şi vilele Mera Luxury, reprezentând cel mai mare 
resort All Inclusive din sudul litoralului românesc.

DUBLA MERA SKY / BLUE 04.06, 11.06,
17.09

18.06, 25.06, 02.07
09.07, 03.09, 10.09

16.07, 23.07, 30.07,
06.08, 13.08, 20.08 27.08

 2 adulţi 2419 3028 3521 3225
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 2419 3028 3521 3225
 2 adulţi + 1 copil (3-6.99) 2778 3387 3880 3584
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2912 3521 4014 3718
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 3400 4004 4493 4199
Tarif în lei / camera dublă / sejur 5 nopţi / All Inclusive
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Delta Dunării
LOCALIZARE

Delta Dunării are o suprafaţă de peste 5.000 
km², din care 82% pe teritoriul României. Este 
singura deltă din lume declarată în întregime 
rezervaţie a biosferei. Delta Dunării a fost 
inclusă (în 1990) de UNESCO în circuitul 
rezervaţiilor mondiale ale biosferei. Populaţia 
Deltei Dunării este de peste 14 000 locuitori. 
Circa 40 000 de turişti vizitează anual Delta 
Dunării triplând astfel populaţia. Cea mai 

frumoasă perioadă de vizitare a Deltei Dunării 
este mai - iulie. 
Transportul naval în comun se realizează 
cu ambarcaţiunile Navrom Tulcea după 
programul: TULCEA - PERIPRAVA (Tulcea - 
Ceatalchioi - Plaur - Pardina - Tatanir - Chilia 
Veche - Periprava) şi retur: plecare din Tulcea 
la 13: 30, plecare din Periprava la 06: 00; 
TULCEA - SULINA (Tulcea - Partizani - Maliuc 

- Gorgova - Crişan - Sulina) şi retur: plecare 
din Tulcea la 13: 30, plecare din Sulina la 07: 00; 
TULCEA - SF. GHEORGHE (Tulcea - Balteni de 
Jos - Mahmudia -Sf. Gheorghe) şi retur: plecare 
din Tulcea la 13: 30, plecare din Sf. Gheorghe 
la 07: 00; CRIŞAN - MILA 23 şi retur; CRIŞAN - 
CARAORMAN şi retur.

FLORA

Clima. În Delta Dunării, şi mai ales în zona de 
vărsare a apelor fluviului, vara este cunoscută 
ca cel mai frumos anotimp din ţară. Toamnele 
se instaurează încet şi în prima parte sunt 
uscate. De la 10-15 noiembrie timpul devine 
răcoros, cu ploi şi ceaţă. 
Fauna Deltei Dunării adăposteşte 98% din 
fauna acvatică a Europei - peste 3400 de 
specii, multe din ele fiind unice în lume: nutria, 

vidra, nurca, pisica salbatica, şacalul. Peştii 
sunt prezenţi prin 65 specii, cei mai mulţi de 
apã dulce (60%), restul migrând primãvara din 
Marea Neagrã. Pãsãrile sunt cele care au creat 
faima deltei. 
Flora Deltei Dunării, însumând circa 1000 
de specii şi de subspecii, reprezintă 1/3 din 
numărul total de specii cunoscute în flora 
României. Stuful ocupă o suprafaţă de circa 

235.000 ha, rezultând cea mai întinsă arie 
de stufărişuri compacte din lume. Vegetaţia 
terestră ocupă suprafeţe mai reduse şi ea 
apare numai pe grindurile cele mai înalte, 
cum sunt: Letea, Caraorman, Chilia, Stipoc şi 
diferite grinduri fluviale. 
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Hotel Wels 4 53

Pensiunea Mila 23 53

Complex Cormoran 3 54

Puflene Resort 4 54

Sunrise Resort Crişan 3 55

Danube Delta Resort 4 55

Complex Green Village Resort 4 56

ATRACŢII TURISTICE

În Delta Dunării puteţi efectua o gamă mai 
largă de activităţi de relaxare şi agrement decât 
în orice zonă turistică fie montană fie litorală. 
Aici se poate face plajă, (la Sfantul Gheorghe 
şi Sulina se pot face şi băi în mare), se poate 
pescui, se pot observa păsările, fauna şi flora, 
se pot organiza expediţii şi excursii în pădurile 
din Deltă, se pot vizita dunele de nisip, se pot 
face plimbări cu barca cu vasle sau cu şalupa 
pe canalele şi lacurile din Deltă, se pot petrece 

seri în sălbăticie pe insule izolate la lumina 
focului de tabără, sau se pot practica sporturi 
nautice, şi nu în ultimul rând, puteţi vâna. 
Printre atracţiile culturale şi istorice ale zonei 
se regăsesc: 

- Mănăstiri şi biserici precum: Mănăstirea Celic 
Dere, Biserica treflată (sec. XI) de la Niculiţel, 
Mănăstirea Cocoş, Mănăstirea Saon, Biserica 
cu Ceas, Biser-ica Grecească - Biserica “Buna 
Vestire” din Municipiul Tulcea, Catedrala - locaş 

sfânt cu patronul sfantul ierarh Nicolae din 
oraşul Tulcea. 

- Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie şi 
Arhelologie, Muzeul de Artă Populară. 
- Obiective arheologice: Centrul de 
Documentare de Pre şi Protoistorie Celic-
Dere, Monumentul paleocreştin de la Niculiţel, 
Cetatea Noviodunum, Cetatea Argamum, 
Cetatea Halmyris, Cetatea Ibida, Cetatea 
Dinogetia, Cetatea Nufăru, Cetatea Enisala. 

ATRACŢII TURISTICE ŞI AGREMENT

O vacanţă în Delta Dunării reprezintă o 
provocare chiar şi pentru cei obişnuiţi cu 
drumeţiile şi călătoriile, în general, cu atât mai 
mult pentru cei care simt fiorul naturii pentru 
prima oară. De aceea, ar fi bine să ţineti cont 
de recomandările noastre!
În primul rând, având în vedere faptul că 
nu aveţi în imediata apropiere nicio unitate 
medicală, când porniţi într-o vacanţă în Delta

Dunării fiţi siguri că: 
• cunoaşteţi eventualele alergii de care suferiţi 
şi, în acest caz, aveţi la dv. antidotul necesar
• în cazul în care urmaţi un tratament, fiţi 
siguri că aveţi la dv. toate medicamentele 
necesare
De asemenea, sunt foarte importante câteva 
reguli de conduită atunci cand vă deplasaţi cu 
bărcile cu motor: 
• ascultaţi întotdeauna instrucţiunile 
conducătorului de ambarcaţiune
• purtaţi întotdeauna vesta de salvare

• evitaţi „micile ghiduşii”, balansările sau 
glumele la adresa prietenilor însoţitori cât timp 
vă aflaţi în barcă – pastraţi-le pentru momentul 
în care ajungeţi la bordul hotelului plutitor
Îmbarcarea şi plecarea în plimbări se fac pe 
propria răspundere!
Cele mai bune perioade de vacanţă pentru 

“non-pescari” în Delta Dunării sunt lunile mai-
iunie şi septembrie, când nu este foarte cald 
şi păsările au perioade maxime de activitate. 
Pentru pescari, perioada de prohibiţie se 
încheie la 15 iunie. 
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Integrat perfect în natură, înconjurat de mult spaţiu verde, cu o privelişte 
idilică asupra apei Dunării, este locul ideal pentru o vacanţă reuşită. 
Condiţiile de cazare moderne şi confortul pe care îl oferă fac ca relaxarea 
să fie deplină.

LOCALIZARE
Hotelul este situat în staţiunea 
Băltenii de Sus, comuna Bestepe. 

INFO HOTEL
Hotelul Wells oferă oaspeţilor săi 
piscină pentru adulţi şi copii, mult 
spaţiu verde, teren de volei şi loc 
de joacă pentru copii în aer liber, 
şezlong-uri, parcare păzită, mini 
plajă, leagăn şi foişor la malul Dunării 
unde se poate face gratar, acces la 
internet.

CAZARE
Camerele dotate cu mobilier din lemn 
au grup sanitar propriu cu uscător 
de păr, apă caldă curentă, seif, aer 
condiţionat, plase de ţânţari, minibar, 
televizor, radio, telefon în cameră, 
acces gratuit la internet wireless,15 
camere au miniterasă / balcon.

MASĂ
Restaurant Wels, categoria 4 stele, 
micul dejun în sistem bufet / variante 
de meniu, prânzul şi cina à-la-carte.

Hotel Wels 4

MIC DEJUN

Pensiunea Mila 23 se află situată pe malul drept al Dunării Vechi chiar în 
satul Mila 23, unul dintre cele mai cunoscute sate pescăreşti din Deltă şi 
dispune de camere dotate modern. Fie că eşti pescar sau nu aici îţi poţi 
petrece un concediu minunat, posibilităţiile de agrement fiind multiple.

LOCALIZARE
Pensiunea Mila 23 se află situată pe 
malul drept al Dunării Vechi chiar în 
satul Mila 23, unul dintre cele mai 
cunoscute sate pescăreşti din Delta 
Dunării.

INFO HOTEL
Pensiunea oferă următoarele 
facilităţi: piscină, grătar, foişor în 
curte, terasă, bucătăria şi barul din 
recepţie sunt câteva din ingredientele 
unui sejur plăcut la Mila 23.

CAZARE
Pensiunea dispune de 32 locuri de 
cazare în camere dotate cu baie, 
aer condiţionat, televizor şi terasă 
proprie.

MASĂ
Salon de luat masa cu capacitate de 
40 locuri.

Pensiunea Mila 23

PENSIUNE COMPLETĂ

Facilităţi copii
• Pentru copiii până la 7 ani cazarea este 

gratuită în aceeaşi cameră cu părinţii, fără
pat suplimentar, se încasează 50 % din 
valoarea micului dejun pentru copiii cu 
vârstă cuprinsă între 5-7 ani;

• Pentru copiii de la 7 ani până la 14 ani 
se plăteşte patul suplimentar în camera
părinţilor, cu mic dejun inclus.

Înscrieri timpurii
• Pentru rezervările achitate integral până 

la data de 15.03, indiferent de numărul de 
nopţi solicitate în perioada 01.04-31.10, oferă
o reducere de 20 % la cazarile din cursul 
săptămânii (d-j) şi o reducere de 15 % la 
cazarile la sfârşit de săptămână (v+s). Această
ofertă nu se aplică la alte oferte speciale ori 
de pachet ori în perioada sărbătorilor de Sf. 
Paşte, 1 Mai, Rusalii şi Sf. Maria (15 August).

DUBLĂ CU PAT 
MATRIMONIAL  

(VEDERE LA DUNARE)

01.04, 06.05, 
05.06, 10.06, 
18.09, 23.09, 

23.10

06.04, 26.04, 11.05, 
16.05, 26.05, 31.05, 
15.06, 20.06, 08.09, 
13.09, 28.09, 03.10, 

13.10, 18.10

21.05, 
25.06, 
03.09, 
08.10

30.06
05.07, 20.07, 
25.07, 04.08, 
09.08, 24.08

10.07, 
15.07, 
14.08, 
19.08

30.07 29.08

 2 adulţi 1412 1436 1388 1494 1496 1488 1481 1492
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 1412 1436 1388 1494 1496 1488 1481 1492
 2 adulţi + 1 copil (5-6.99) 1510 1534 1486 1592 1593 1586 1579 1590
 2 adulţi + 1 copil (7-13.99) 1745 1769 1721 1827 1829 1822 1815 1825
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun inclus

DUBLĂ STANDARD

16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 30.06, 05.07, 10.07, 
15.07, 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08, 19.08, 24.08, 29.08, 03.09, 08.09, 

13.09, 18.09, 23.09, 28.09, 03.10, 08.10, 13.10, 18.10, 23.10, 28.10, 02.11, 07.11, 12.11, 
17.11, 22.11, 27.11, 02.12, 07.12, 12.12, 17.12

 2 adulţi 2507
 2 adulţi + 1 copil (0-9.99) 2599
 2 adulţi + 1 copil (10-17.99) 3669
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / pensiune completă / meniu fix / transfer inclus



Oaza unică în Delta Dunării, este destinat celor care doresc o evadare 
din cotidian şi apreciază îmbinarea dintre frumuseţea naturii, confort şi 
servicii de înaltă ţinută profesională.

Pentru cei care iubesc activităţile în aer liber şi care vor să fie cât 
mai aproape de natură, se impune o nouă structură de cazare mai 
tradiţională care să combine elementele naturale cu confortul. Complexul 
Cormoran dispune de mai multe restaurante, terase în aer liber şi baruri.

LOCALIZARE
Hotelul este situat pe malul lacului 
Murighiol.

INFO HOTEL
Are o capacitate de 102 spaţii 
de cazare (96 camere duble şi 
6 apartamente). Dispune de un 
centru Spa (piscină interioară, 
jacuzzi, saună, sală fitness, salon de 
înfrumuseţare), piscină exterioară, 
room service, parcare, spălătorie / 
călcătorie, acces internet, restaurant, 
bar, terasă, loc de joacă pentru copii, 
excursii în Delta Dunării cu nave 
proprii.

CAZARE
Toate camerele dispun de minibar, 
seif, cablu TV, Internet WiFi, 
telefon, uscător de păr, terasă, aer 
condiţionat, sistem de acces cu card.

MASĂ
“Puflene Resort” dispune de un 
restaurant cu o capacitate de 300 
locuri cu meniu internaţional. 

LOCALIZARE
Complexul este situat pe bratul 
Sfantu Gheorghe, în satul Uzlina. 

INFO HOTEL
Complexul oferă oaspeţilor săi: 
restaurante, baruri, 5 săli conferinţă, 
centru internet, finess, saună, biliard, 
piscină, terenuri sport, centru 
echitaţie, şalupe rapide. 

CAZARE
Complexul dispune de 34 camere 
duble şi 2 garsoniere cu jacuzzi la 
hotel, 10 Vile tip A 3* ,5 Vile tip B 3*.

DOTĂRI CAMERE
Aer condiţionat, duş/wc propriu, 
telefon internaţional, TV satelit; la 
vile - grup sanitar propriu, TV satelit. 

MASĂ
Complexul Cormoran dispune de 
mai multe restaurante, terase în aer 
liber şi baruri unde puteţi degusta, 
desigur, specialităţi din peşte, doar 
vă aflaţi în Delta Dunării, dar şi 
preparatele bucătăriei internaţionale.

Puflene Resort 4

MIC DEJUN

Complex Cormoran 3

DEMIPENSIUNE

Facilităţi copii
(în cameră cu 2 adulţi):

• - 0-2,99 ani gratuitate la cazare cu mic dejun 
• - 3-13,99 ani achită 30 lei micul dejun 
• - 14-17,99 ani achită jumatate dintr-un loc 

Facilităţi copii
• Copii 0-6 ani, gratuitate în camera părinţilor 

(fără pat suplimentar);
• 7-12 ani, 50% reducere din tariful de adult în 

camera triplă.

54 ROMÂNIA | Delta Dunării | Murghiol

DUBLĂ ÎN HOTEL/VILE 
TIP A

05.03, 12.03, 19.03, 
26.03, 02.04, 23.04, 
30.04, 07.05, 14.05, 
21.05, 24.09, 01.10, 
08.10, 15.10, 22.10, 

29.10, 05.11, 12.11, 19.11

28.05
04.06, 11.06
18.06, 25.06
02.07, 09.07

16.07

23.07, 30.07
06.08, 13.08
20.08, 27.08
03.09, 10.09

17.09

 2 adulţi 2396 2498 2634 2838 2872 2464
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 2396 2498 2634 2838 2872 2464
 2 adulţi + 1 copil (6-11.99) 2995 3123 3293 3548 3590 3080
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun şi cina bufet suedez / transfer inclus

DUBLĂ TWIN
01.04, 06.05, 16.05, 10.06, 
20.06, 15.07, 25.07, 19.08, 

29.08, 23.09, 03.10

06.04, 21.04, 26.04, 11.05, 
26.05, 31.05, 15.06, 30.06, 
05.07, 20.07, 04.08, 09.08, 
24.08, 08.09, 13.09, 28.09, 

13.10, 18.10

01.05, 21.05, 05.06, 25.06, 
10.07, 30.07, 14.08, 03.09, 

18.09, 08.10, 23.10

 2 adulţi 1789 1846 1732
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 1789 1846 1732
 2 adulţi + 1 copil (3-13.99) 1962 2019 1905
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun
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Complexul este situat în inima Deltei Dunării, vis-a-vis de pitorescul sat 
pescăresc, într-o zonă cu un peisaj deosebit, pe malul stâng al braţului 
Sulina. Poziţia deosebită (centrul Deltei) îl recomandă atât pentru pescari, 
fotografi sau vânători, cât şi pentru cei dornici de aventură şi relaxare.

LOCALIZARE
Localitatea Crisan, judeţul Tulcea. 

INFO HOTEL
Piscină încălzită cu masaj subacvatic, 
cascadă pentru hidromasaj 
şi instalaţie de cromoterapie, 
şezlonguri, umbrele, prosoape pentru 
plajă, baldachine, saună, debarcader 
propriu şi iaz cu locuri special 
amenajate pentru pescuit.

CAZARE
Aer condiţionat, încălzire, cabină de 
duş / cabine cu hidromasaj, TV –LCD 
(ecran plat) recepţie satelit, internet 
WI-fi gratuit, minibar, seif, uscător 

de păr, King size bed, lenjerie albă 
din damask, halate de baie, papuci, 
produse cosmetice din gama deluxe 
-hydro basic.

MASĂ
Restaurantul are capacitate de 60 
locuri (cu zonă exterioară) amenajat 
în stil exotic, dar cu influente 
deltaice, deasupra apei, vă oferă, 
pe lângă preparatele culinare 
traditionale ecologice şi preparate 
pentru vegetarieni şi diabetici.

Danube Delta Resort 4

PENSIUNE COMPLETĂ

Facilităţi copii
• Copiii între 0-4 ani cazaţi în cameră cu 

părinţii fără pat suplimentar - gratuit 
(baby cot: gratuit în funcţie de disponibilitate);

• Copiii între 4-14 ani cazaţi în cameră cu 
părinţii fără pat suplimentar beneficiază de
50 % din tariful unui loc în dublă;

• Copiii între 14-18 ani cazaţi în cameră cu 
părinţii fără pat suplimentar beneficiază de
20 % din tariful unui loc în dublă.

Oferta specială
• reducere 8% la serviciile de cazare cu 

pensiune completă, pentru serviciile achitate 
până la data de 01.05.2017.

Aici puteţi descoperi stilul de viaţă local din rezervaţia naturală Delta 
Dunării, obiceiurile localnicilor şi bucătărie tradiţională. Hotelul oferă 
o piscină în aer liber, sală de sport, sală de jocuri şi WiFi gratuit şi un
restaurant ce serveşte peşte proaspăt şi bucătărie internaţională.

LOCALIZARE
Hotel Sunrise se află la 50 km de 
oraşul Tulcea şi la 20 km de oraşul 
Sulina, în satul pescaresc Crisan, la 
intersectia drumului catre Caraorman 
şi bratele Dunarii Vechi.

INFO HOTEL
Hotelul dispune de: Restaurant, bar, 
piscina în aer liber, terasa la piscine, 
Disco Club, sala fitness, spaţiu special 
amenajat pentru gratare în aer liber, 
foc de tabara pe malul iazului.

CAZARE
Hotel Sunrise dispune de 74 camere:
Camerele sunt dotate cu: aer 
condiţionat, TV, minibar, baie cu duş, 
telefon.

MASĂ
Restaurantul pe doua nivele 
(fumatori, nefumatori) unde se pot 
servi mancaruri traditionale din 
peste specifice zonei sau mancaruri 
din meniul internaţional.

Sunrise Resort Crişan 3

DEMIPENSIUNE

Facilităţi copii
• copiii cu vârstă cuprinsă între 0-5 ani au 

gratuitate la mic dejun, transfer şi excursii 
fără pat suplimentar;

• copiii cu vârstă cuprinsă între 5-12 ani se 
achită 50 % din valoarea micului dejun, 
transfer şi excursii fără pat suplimentar;

• pentru copiii de până la 12 ani cazarea este 
gratuită în aceeaşi cameră cu părinţii fără pat 
suplimentar;

• pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 5-12 
ani, se încasează 50% din valoarea patului 
suplimentar dacă doresc să fie adăugat în 
cameră;

• copiii peste 12 ani se încadrează la categoria 
adulţi şi primesc automat pat suplimentar.

DUBLĂ MATRIMONIALĂ 
PREMIUM

19.04, 24.04, 
29.04, 04.05, 

09.05 14.05

19.05, 24.05, 29.05, 03.06, 
08.06, 13.06, 18.06, 23.06, 
28.06, 03.07, 08.07, 11.09, 
16.09, 21.09, 26.09, 01.10, 

06.10, 11.10, 16.10, 21.10, 26.10

13.07

18.07, 23.07, 28.07, 
02.08, 07.08, 12.08, 
17.08, 22.08, 27.08, 

01.09, 06.09

 2 adulţi 3007 3094 3151 3227 3341
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 3007 3094 3151 3227 3341
 2 adulţi + 1 copil (5-11.99) 3375 3462 3519 3595 3709
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi cina bufet / transfer inclus

BUNGALOW STANDARD
07.05, 14.05, 21.05, 
28.05, 04.06, 11.06, 
18.06, 25.06, 02.07

09.07, 16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 13.08, 
20.08, 27.08, 03.09

10.09, 17.09

 2 adulţi 5242 5885 5242
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 5242 5885 5242
 2 adulţi + 1 copil (4-13.99) 6396 7043 6396
 2 adulţi + 1 copil (14-17.99) 6925 7574 6925
Tarif în lei / cameră /sejur 7 nopţi / pensiune completă / (meniu la alegere din variante) / transfer inclus
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LOCALIZARE
Este localizat în Sfantu 
Gheorghe, locul unde 
Dunărea întâlneşte Marea 
Neagră, la 1,5 km de plaja 
sălbatică şi lată şi la 57 km de 
mers cu barca cu motor de 
Murighiol.

INFO HOTEL
Complexul Green Village 
înseamnă deopotrivă o 
vacanţă pe litoral şi o 
evadare în inima Deltei.

Turiştii se pot bucura de 
următoarele facilităţi şi 
activităţi: 
• Zona Egreta - jacuzzi în

aer liber, bar, centru de
conferinţe (100 locuri)

• Zona Pelicanul - piscină,
restaurant, club copii,
braserie, cinematograf cu 
3 săli (30, 60 şi 120 locuri),
tenis de masă, masaj (cu
plată), centru de conferinţe, 
biliard, bibliotecă

• Camping Delfinul - teren
fotbal pe nisip, teren volei
pe nisip, cinematograf în
aer liber.

ACTIVITĂŢI
Plimbări pe canalele 
braţului Sfântu Gheorghe, 
birdwatching, volei, caiac pe 
canale, tenis de masă, seri 
tematice cu muzică live şi la 
concerte de weekend sau se 
pot pur şi simplu relaxa pe 
plaja sălbatică. 

CAZARE
Complex Green Vilage 4* se 
împarte în patru zone cu 
o suprafaţă totală de cca.
25.000 mp construibili:
Camerele au o suprafaţă
cuprinsă între 25 şi 40 de mp
fiecare. Apartamentele au
la parter un living de cca.20
mp şi o terasa de cca.15 mp
iar la etaj un dormitor de
cca.30 mp.

MASĂ
Restaurantul principal are 
o capacitate totala de 240
locuri atât la etaj cât şi la 
parter, ce oferă un meniu 
rafinat, variat şi proaspat, 
cu specialitati romanesti şi 
internaţional.

Complex Green Village Resort 4

DEMPIPENSIUNE

Facilităţi copii 
incluse în tarifele de mai jos

• 1 copil între 0 - 2.99 ani în 
cameră cu 2 adulţi: 100% 
gratuitate la cazare şi 100% 
gratuitate la mese (pătuţ/
baby-cot gratuit, în limita 
disponibilităţii; fără pat 
suplimentar);

• 1 copil între 3 -11.99 ani în
cameră cu 2 adulţi: 100 % 
gratuitate la cazare (fără 
pat suplimentar) şi 100% 
gratuitate la mese;

• 1 copil între 12 -13.99 ani în 
cameră cu 2 adulţi: 100 % 
gratuitate la cazare (fără 
pat suplimentar) şi 50 % 
gratuitate la mese;

Înscrieri timpurii
• 10 % până la data de 01.04 

la serviciile de cazare cu mic
dejun (excepţie perioada 
festivalului Anonimul - 
06.08-14.08)

Condiţii transfer
• Copiii 0 - 4.99 ani au asigurat

transportul gratuit, ţinuţi în 
braţe de către părinţi/adulţi 
(din motive de siguranţă);

• Copiii 5-13.99 ani au 50% 
gratuitate, cu loc (sub 
supravegherea adultului).

Complexul 4* Green Village înseamnă deopotrivă o vacanţă pe litoral şi o evadare în inima 
Deltei. Vă recomandăm călduros excursiile pe canalele şi lacurile din acestă zonă unică în 
Europa. Baza nautică este dotată cu bărci rapide, bărci pescăresti şi caiace.

DUBLĂ - ZONA EGRETA 07.05, 13.05,
19.05, 25.05 31.05

06.06, 12.06, 18.06, 
24.06, 10.09, 16.09, 

22.09, 28.09

30.06, 06.07, 12.07, 
18.07, 24.07, 30.07, 
17.08, 23.08, 29.08, 

04.09

05.08 11.08

2 adulţi 2571 2869 2929 3471 4044 3815
2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 2663 2961 3021 3574 4148 3918
2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 2571 2869 2929 3470 4044 3815
2 adulţi + 1 copil (3-11.99) 2663 2961 3021 3574 4148 3918
2 adulţi + 1 copil (12-13.99) 3084 3383 3443 3994 4568 4338
2 adulţi + 2 copii (0-2.99) 2571 2869 2929 3470 4044 3815
Tarif în lei / cameră / sejur 6 nopţi / mic dejun şi cina incluse / transfer inclus
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Balneo
LOCALIZARE

România este o ţară bogată în zone cu ape 
termale, izvoare minerale şi aer cu calităţi curative 
unde turiştii de toate vârstele pot veni pentru 
tratament, relaxare sau odihnă. Cele mai multe 
dintre aceste staţiuni sunt aşezate în zone absolut 
pitoreşti unde stăpânesc natura şi liniştea şi unde 
pe lângă tratament există numeroase opţiuni de 
agrement pentru ca întreaga familie să se poată 
bucura de un sejur revigorant.

Staţiunile balneoclimaterice din România sunt 
locaţiile în care aleg să-şi petreacă vacanţă 
cei care îşi doresc un tratament naturist sau 
o perioadă de recuperare liniştită în inima 
naturii. Aceste staţiuni s-au dezvoltat tot mai 
mult devenind şi staţiuni de interes turistic, 
datorită amplasamentului lor într-un mediu 
natural specific, dar şi datorită numeroaselor 
obiective turistice aflate în împrejurimi. România 
beneficiază de o reţea bogată de staţiuni 

balneare, care tratează o multitudine de 
afecţiuni, de la cele reumatismale şi articulare, 
neurologice, cardiovasculare, respiratorii, 
digestive, hepato-biliare, renale sau ginecologice, 
dermatologice, oculare, post-traumatice şi  
post-operatorii, până la boli endocrine, 
metabolice şi de nutriţie, pareze şi paralizii, 
varice, boli ale sângelui, anemie, astenie, alergii, 
depresii, nevroze, surmenaj fizic şi intelectual 
sau boli profesionale.
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58 ROMÂNIA | Balneo | Băile Felix 

Hotelul Mureş este considerat nava amiral a staţiunii Băle Felix datorită 
dimensiunii acestuia. Este o destinaţie confortabilă, perfectă atât pentru 
o oprire de o noapte, cât şi pentru călătorii de afaceri sau vacanţe.

LOCALIZARE
Este situat în Băile Felix în apropierea 
drumului naţional Oradea - Deva, la 
100 metri de staţia de autobuz, la 600 
metri de gara din Băile Felix, la 300 
metri de centrul comercial al staţiunii, 
de parc şi de lacul cu nuferi. 

INFO HOTEL
Hotelul este preferatul cluburilor de 
sport, datorită facilităţilor acestuia şi a 
impresionantei bazei de tratament de 
recuperare. Hotelul oferă acces gratuit 
la piscină, parcare, internet wireless.

CAZARE
Hotelul dispune de 290 de camere 
duble şi 70 camere single. Camerele 
sunt dotate cu balcon (parţial), baie cu 
cadă, televiziune prin cablu, telefon. 

MASA
Restaurantul dispune de 400 locuri în 
salon, 120 locuri în salonul de mic dejun 
şi 150 locuri pe terasa neacoperită, 
restaurantul a fost complet renovat 
în anul 2012 şi se pot organiza mese 
festive, cocktail-uri, banchete, nunţi şi 
alte evenimente.

Hotel Mureş 2

DEMIPENSIUNE

Hotelul Nufărul se remarcă prin aspectul chic şi cochet, oferind oaspeţilor 
un sentiment de intimitate alături de servicii impecabile. Situat în zona 
verde a staţiuni Băile Felix, invită călătorul într-o oază de linişte.

LOCALIZARE
La 200 m de centrul staţiunii, în 
vecinătatea ştrandului Apollo. 

INFO HOTEL
Hotelul are 2 etaje şi dispune de 6 
camere single, 70 camere duble şi 2 
apartamente, 1 lift, parcare, seif şi 
internet la recepţie, plata cu credit 
card. Acces la hotel Termal pentru 
centrul de tratament şi wellness, 
salon de cosmetică, manichiură şi 
pedichiură, piscină interioară şi piscină 
exterioară, sală de conferinţe cu 22 de 

locuri. Depozitare bagaje, WiFi gratuit, 
piscină în aer liber. Accesul cu animale 
de companie este interzis. 

CAZARE
Camerele sunt dotate cu telefon, cadă/
duş, minibar, cablu TV, aer condiţionat, 
parţial balcon. 

MASA
Restaurantul are 120 de locuri şi oferă 
meniu la carte sau la alegere, bar de 
zi, servicii de catering, bufet, terasă.

Hotel Nufărul 3

DEMIPENSIUNE

Servicii de masă
• Micul dejun bufet
• În sezon - 15.06-15.09 - demipensiunea se

serveşte în sistem bufet.
• În extrasezon - 03.01-31.03, 01.04-14.06, 

16.10-27.12, 16.09-15.10 - demipensiunea se 
serveşte în sistem fişă cont 38 lei/persoană/zi.

Tratament
• Hidroterapie, termoterapie, aromoterapie
• Electroterapie, unde scurte, TENS, 

magnetodiaflux
• Inhalaţii de aerosoli cu ape termale
• masoterapie, elongaţii
• kinetoterapie, kinetoterapie în bazine cu apă 

termală şi vane
• Wellness: masaj, hidromasaj complex, saună, 

hidroterapie, băi termale cu infuzie de plante, 
solar. 

Servicii de masă
• Micul dejun bufet
• În sezon - 15.06-15.09 - demipensiunea se

serveşte în sistem bufet.
• În extrasezon - 03.01-31.03, 01.04-14.06, 

16.10-27.12, 16.09-15.10 - demipensiunea se 
serveşte în sistem fişă cont 38 lei/persoană/zi.

Tratament
Se adresează următoarelor afecţiuni: 
• Afecţiuni reumatice degenerative (spondiloză,

coxartorze, gonartroze, poliatroze);
• Afecţiuni reumatice inflamatorii (spondilită 

anchilozantă, poliartrită reumatoidă);
• Afecţiuni reumatice abarticulare (periartrită 

scapulo-humerală, tendinite, bursite);
• Afecţiuni posttraumatice;
• Afecţiuni neurologice (discopatii, hernia de

disc, pareze, paralizii).

DUBLĂ STANDARD

08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 5.02, 
12.02, 19.02, 26.02, 5.03, 12.03, 
19.03, 22.10, 29.10, 05.11, 12.11, 

19.11, 26.11, 03.12, 10.12

26.03
02.04, 9.04, 16.04, 23.04, 30.04, 
07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 

17.09, 24.09, 01.10, 08.10 
15.10

 2 adulţi 1219 1259 1277 1231
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 1219 1259 1277 1231
 2 adulţi + 1 copil (2-11.99) 1403 1449 1461 1415
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 1714 1769 1771 1725
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / demipensiune + tratament 3 proceduri / persoană / zi
Opţional
• Transport cu avionul Bucureşti-Oradea-Bucureşti - de la 180 lei / bilet dus-întors / taxe aeroport incluse
• Transfer aeroport-hotel-aeroport - de la 70 lei/maşină cu capacitate 1-3 persoană / dus-întors.

DUBLĂ STANDARD

08.01, 15.01, 22.01, 
29.01, 05.02, 12.02, 
19.02, 26.02, 05.03, 
12.03, 19.03, 22.10, 

29.10, 05.11, 12.11, 19.11, 
26.11, 03.12, 10.12

26.03

02.04, 09.04, 16.04, 
23.04, 30.04, 07.05, 
14.05, 21.05, 28.05, 
04.06, 17.09, 24.09, 

01.10, 08.10 

11.06

18.06, 25.06, 02.07, 
09.07, 16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 13.08, 
20.08, 27.08, 03.09, 

10.09 

15.10

 2 adulţi 1679 1734 1760 1819 2059 1695
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 1679 1734 1760 1819 2059 1695
 2 adulţi + 1 copil (2-11.99) 1875 1936 1955 2015 2254 1891
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2220 2292 2329 2389 2743 2264
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / demipensiune + tratament 3 proceduri / persoană / zi
Opţional
• Transport cu avionul Bucureşti-Oradea-Bucureşti - de la 180 lei / bilet dus-întors / taxe aeroport incluse
• Transfer aeroport-hotel-aeroport - de la 70 lei/maşină cu capacitate 1-3 persoană / dus-întors.



59Băile Felix | Balneo | ROMÂNIA

Renovat complet în anul 2003, Hotel Termal are toate avantajele unui 
complex hotelier modern de 3*, şi vine în întâmpinarea turiştilor cu 
condiţii optime pentru tratament, relaxare, odihnă şi întreţinere, respectiv 
evenimente de afaceri.

LOCALIZARE
Hotel Termal este situat la liziera 
pădurii, la 200 m de centrul staţiunii şi 
la 10 km de Oradea. 

INFO HOTEL
Hotelul are 10 etaje şi dispune de 
58 camere single, 114 camere duble 
şi 6 apartamente, 3 lifturi, 3 săli de 
conferinţă cu câte 60, 100 şi 180 
locuri, internet şi seif la recepţie, 
centru de tratament şi wellness, 
salon cosmetică, salon manichiură 
şi pedichiură, o piscină interioară, 3 

piscina exterioare, agenţie de turism, 
parcare, magazin.

CAZARE
Camerele sunt dotate cu: balcon, 
minibar, telefon, televiziune prin cablu, 
aer condiţionat şi uscător de păr. 

MASA
Restaurantul are 300 locuri în 
salon şi 100 locuri pe terasa 
acoperită, bucătărie românească şi 
internaţională, terasă, bar de zi. 

Hotel Termal 3

DEMIPENSIUNE

Hotelul Poieniţa este o destinaţie confortabilă, perfectă atât pentru o 
oprire de o noapte, cât şi pentru călătorii de afaceri sau vacanţe pentru 
odihnă şi tratament.

LOCALIZARE
Hotelul Poieniţa este situat la 500 m de 
centrul staţiunii Băile Felix. 

INFO HOTEL
Hotelul Poieniţa are un restaurant, o 
terasă şi un centru de tratament cu 
facilităţi moderne de hidroterapie, 
fizioterapie şi electroterapie.

CAZARE
Toate camerele au balcon, TV prin 
cablu şi baie proprie cu duş sau cadă şi 
articole de toaletă gratuite.

MASA
Dispunând de 300 locuri în salon şi 80 
locuri pe terasa acoperită, restaurantul 
a fost complet renovat în anul 2014 şi 
se pot organiza mese festive, cocktail-
uri, banchete, nunţi şi alte evenimente.

TRATAMENT 
Hidroterapie, kinetoterapie, 
electroterapie, termoterapie, elongatii, 
inhalatii-aerosoli, masoterapie, saună, 
tratamente cu produsele originale 
româneşti Gerovital / Aslavital. 

Hotel Poieniţa 3

DEMIPENSIUNE

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-2 ani gratuitate la cazare şi masa;
• 2-12 ani gratuitate la cazare dacă nu solicită pat 

suplimentar. Masa se încasează la tarif copii;
• Peste 12 ani se încasează pat suplimentar +

masa – tarif adulţi;
• Al doilea copil gratuitate la cazare – se 

încasează masa în functie de vârstă copilului;
• Copiii nu beneficiază de tratament!

Servicii de masă
• Micul dejun bufet
• În sezon - 15.06-15.09 - demipensiunea se

serveşte în sistem bufet.
• În extrasezon - 03.01-31.03, 01.04-14.06, 

16.10-27.12, 16.09-15.10 - demipensiunea se 
serveşte în sistem fişă cont 38 lei/persoană/zi.

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-2 ani gratuitate la cazare şi masa;
• 2-12 ani gratuitate la cazare dacă nu solicită pat 

suplimentar. Masa se încasează la tarif copii;
• Peste 12 ani se încasează pat suplimentar +

masa – tarif adulţi;
• Al doilea copil gratuitate la cazare – se 

încasează masa în functie de vârstă copilului;
• Copiii nu beneficiază de tratament!

Servicii de masă
• Micul dejun bufet
• În sezon - 15.06-15.09 - demipensiunea se

serveşte în sistem bufet.
• În extrasezon - 03.01-31.03, 01.04-14.06, 

16.10-27.12, 16.09-15.10 - demipensiunea se 
serveşte în sistem fişă cont 38 lei/persoană/zi.

DUBLĂ STANDARD

08.01, 15.01, 22.01, 
29.01, 05.02, 12.02, 
19.02, 26.02, 05.03, 
12.03, 19.03, 22.10, 
29.10, 05.11, 12.11, 
19.11, 26.11, 03.12, 

10.12

26.03

02.04, 09.04, 16.04, 
23.04, 30.04, 07.05, 
14.05, 21.05, 28.05, 
04.06, 17.09, 24.09, 

01.10, 08.10

11.06

18.06, 25.06, 
02.07, 09.07, 
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 
13.08, 20.08, 
27.08, 03.09, 

10.09

15.10

 2 adulţi 1752 1812 1891 1958 2227 1779
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 1752 1812 1891 1958 2227 1779
 2 adulţi + 1 copil (2-11.99) 1949 2016 2088 2155 2424 1977
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2314 2394 2482 2550 2941 2371
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / demipensiune + tratament 3 proceduri / persoană / zi
Opţional
• Transport cu avionul Bucureşti-Oradea-Bucureşti - de la 180 lei / bilet dus-întors / taxe aeroport incluse
• Transfer aeroport-hotel-aeroport - de la 70 lei/maşină cu capacitate 1-3 persoană / dus-întors.

DUBLĂ STANDARD

08.01, 15.01, 22.01, 
29.01, 05.02, 12.02, 
19.02, 26.02, 05.03, 
12.03, 19.03, 22.10, 
29.10, 05.11, 12.11, 
19.11, 26.11, 03.12, 

10.12

26.03

02.04, 09.04, 16.04, 
23.04, 30.04, 07.05, 
14.05, 21.05, 28.05, 
04.06, 17.09, 24.09, 

01.10, 08.10

11.06

18.06, 25.06, 
02.07, 09.07, 
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 
13.08, 20.08, 
27.08, 03.09, 

10.09

15.10

 2 adulţi 1392 1440 1485 1536 1740 1411
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 1392 1440 1485 1536 1740 1411
 2 adulţi + 1 copil (2-11.99) 1589 1644 1682 1733 1937 1608
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 1873 1938 1989 2040 2337 1915
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / demipensiune + tratament 3 proceduri / persoană / zi
Opţional
• Transport cu avionul Bucureşti-Oradea-Bucureşti - de la 180 lei / bilet dus-întors / taxe aeroport incluse
• Transfer aeroport-hotel-aeroport - de la 70 lei/maşină cu capacitate 1-3 persoană / dus-întors.
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Este primul complex balnear din România care deţine marca de calitate 
EUROSPA Med. Această marcă reprezintă recunoaşterea internaţională 
a calităţii pentru remediile terapeutice locale, igienă, infrastructură 
terapeutică şi proceduri precum şi pentru securitatea pacienţilor. 

LOCALIZARE
În centrul staţiunii şi la 10 km de 
Oradea. 

INFO HOTEL
Piscina în aer liber, piscina 
interioară, teren de joacă pentru 
copii, camera de bagaje, seif, room 
service, transfer de la / la aeroport, 
spălătorie, serviciu de călcătorie, 
lustruire pantofi, săli de conferinţă 
şi petreceri, centru de afaceri, fax/
copiator. Animalele de companie nu 
sunt aceptate.

CAZARE
Hotelul are 11 etaje plus parter, 
3 lifturi, 80 de camere single, 107 
camere duble, 3 camere speciale. 
Camerele sunt dotate cu telefon, 
balcon, dus, TV cu cablu, cadă, feon, 
minibar, aer condiţionat, internet, seif. 

MASA
Restaurantul oferă preparate în 
sistem bufet suedez şi à-la-carte. 
Oaspeţii pot opta pentru regimul 
de demipensiune sau pensiune 
completă. 

Hotel Internaţional 4

DEMIPENSIUNE

Lotus Therm Spa&Luxury Resort impresionează prin valoarea şi atenţia 
oferită clienţilor săi,  este un spaţiu dătător de vitalitate şi de echilibru

LOCALIZARE
Amplasat aproape de liziera pădurii, 
în preajma lacurilor cu lotuşi sacri, 
nuferi albi, nuferi termali, Lotus 
Therm Spa & Luxury Resort este 
un spaţiu dătător de vitalitate 
şi de echilibru. 

INFO HOTEL 
Acces Aquapark, sală de fitness, 
bete Nordic Walking, saună uscată, 
saună umedă, fântână de gheaţă, 
teren de volei, acces internet, Smart 
TV, parcare. 

CAZARE
Cu o capacitate de 180 camere şi 
262 de locuri de cazare, Lotus Therm 
Spa & Luxury Resort este cel mai 
spectaculos hotel din regiunea de 
vest a ţării. 

MASA
Fiecare moment petrecut în 
restaurantul hotelului Lotus Therm 
devine unul de referinţă pentru 
oaspeţi sau pentru cei care decid să 
celebreze aici evenimente personale 
şi profesionale. 

Hotel Lotus Therm 5

DEMIPENSIUNE

Facilităţi copii
• Copiii până la 2 ani neîmpliniţi beneficiază de 

gratuitate la cazare cu mese
• Copiii între 2 şi 12 ani neîmpliniţi achită 50 % 

din valoarea meselor fără pat suplimentar
Atenţie – nu există paturi suplimentare! 
Familiilor care doresc să beneficieze de canapea 
sau pat pentru copii se recomandă să aleagă 
varianta apartamentelor sau studio-urilor.

• Tratamentul se realizeaza în baza de 
tratament proprie hotelului de luni până
vineri / cu 3 proceduri/zi. 

• Pachetele cu 7 zile de tratament recuperează
zilele de weekend de tratament în timpul 
săptămânii.

Servicii de masă
• Micul dejun bufet
• În sezon - 15.06-15.09 - demipensiunea se

serveşte în sistem bufet.
• În extrasezon - 03.01-31.03, 01.04-14.06, 

16.10-27.12, 16.09-15.10 - demipensiunea se 
serveşte în sistem fişă cont 38 lei/persoană/zi.

Tratament
• balneoterapie, hidroterapie, electroterapie
• inhalatii cu apă termală şi medicamente
• împachetări şi băi cu nămol (EXCLUSIV)
• masoterapie, laserterapie, kinetoterapie
• mecanoterapie, termoterapie 

(împachetări cu parafină).

DUBLĂ STANDARD

08.01, 15.01, 22.01, 
29.01, 05.02, 12.02, 
19.02, 26.02, 05.03, 
12.03, 19.03, 22.10, 

29.10, 05.11, 12.11, 19.11, 
26.11, 03.12, 10.12 

26.03

02.04, 09.04, 16.04, 
23.04, 30.04, 07.05, 
14.05, 21.05, 28.05, 
04.06, 17.09, 24.09, 

01.10, 08.10 

11.06

18.06, 25.06, 02.07, 
09.07, 16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 13.08, 
20.08, 27.08, 03.09, 

10.09

15.10

 2 adulţi 2287 2364 2437 2504 2772 2317
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 2287 2364 2437 2504 2772 2317
 2 adulţi + 1 copil (2-11.99) 2518 2602 2668 2735 3003 2548
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2939 3038 3136 3203 3598 3016
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / demipensiune + tratament 3 proceduri / persoană / zi
Opţional
• Transport cu avionul Bucureşti-Oradea-Bucureşti - de la 180 lei / bilet dus-întors / taxe aeroport incluse
• Transfer aeroport-hotel-aeroport - de la 70 lei/maşină cu capacitate 1-3 persoană / dus-întors.

DUBLĂ STANDARD
8.01, 15.01, 22.01, 29.01, 
5.02, 12.02, 19.02, 26.02, 

05.03, 12.03, 19.03
26.03

02.04, 09.04, 16.04, 
07.05, 14.05, 21.05, 

28.05, 04.06
11.06

18.06, 25.06, 02.07, 9.07, 
16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 
13.08, 20.08, 27.08, 03.09

 2 adulţi 4625 4748 4738 4839 4973
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 4625 4748 4738 4839 4973
 2 adulţi + 1 copil (2-11.99) 5070 5204 5183 5284 5418
Tarif/cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun şi cina bufet + tratament 3 proceduri / persoană / zi
Opţional
• Transport cu avionul Bucureşti-Oradea-Bucureşti - de la 180 lei / bilet dus-întors / taxe aeroport incluse
• Transfer aeroport-hotel-aeroport - de la 70 lei/maşină cu capacitate 1-3 persoană / dus-întors.
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Hotelul Oltenia reprezintă alegerea ideală pentru petrecerea unei vacanţe 
într-o zonă balneo-climaterice şi se adresează turiştilor care îşi doresc 
odihnă, relaxare şi tratament.

LOCALIZARE
Hotelul este situat în Băile Govora. 

INFO HOTEL
Piscină în aer liber (deschisă în sezon), 
saună, sală de fitness, centru de 
wellness, masaj, baie turcească/baie 
de aburi, piscină interioară (deschisă 
în sezon), restaurant, bar, meniuri cu 
diete speciale (la cerere), recepţie 
deschisă non-stop, cameră de bagaje, 
săli de conferinţă şi petreceri, lift.

CAZARE
Dispune de 114 camere duble **, 48 
garsoniere ***, 2 apartamente ***.

Fiecare cameră are televizor, balcon 
şi zonă de relaxare. De asemenea, 
camerele au baie privată cu duş şi 
articole de toaletă gratuite. Unele 
camere oferă aer condiţionat şi o zona 
de relaxare. 

MASA
Hotelul oferă un restaurant cu 
mâncăruri româneşti tradiţionale. 
Restaurantul Oltenia are o capacitate 
de 120 locuri, restaurantul – Pensiune 
Oltenia cu o capacitate de 265 locuri 
cu meniuri dietetice (la meniu fix) şi 
meniuri tradiţionale (à-la-carte).

Hotel Oltenia 2

MIC DEJUN + FIŞĂ CONT 30 LEI

Monument istoric construit în perioada 1911–1914, a fost primul hotel 
cu baza de tratament din Romania, construit după planurile arhitectului 
francez Ernest Doneaud. Arhitectura clădirii este eclectică cu influenţe de 
art nouveau şi elemente de arhitectură neoromânească.

LOCALIZARE
Chiar lângă parcul central în staţiunea 
Băile Govora.

INFO HOTEL
Internet wireless este disponibil în 
zone publice, internet prin cablu 
este disponibil în camerele hotelului, 
parcarea privată la proprietate (nu 
este necesară rezervare), spălătorie, 
serviciu de călcătorie, lustruire 
pantofi, săli de conferinţă şi petreceri, 
barbier/salon de frumuseţe, magazin 
de suveniruri/cadouri.

CAZARE
Oferă 132 de spaţii de cazare astfel: 
106 camere clasificate la categoria 

de 4 stele astfel (12 camere single, 
91 camere duble, 3 garsoniere) şi 26 
camere clasificate la categoria de 3 
stele (7 camere single, 17 camere 
duble, 2 garsoniere). Camerele pun la 
dispoziţie internet prin cablu gratuit, 
TV cu ecran plat, minibar şi baie 
proprie cu articole de toaletă gratuite 
şi uscător de păr. Accesul WiFi este 
gratuit în zonele publice. 

MASA
Hotelul deţine un restaurant categoria 
4 stele (à-la-carte) cu meniuri de 
diete speciale (la cerere), un salon 
(176 locuri), terasă descoperită, bar de 
zi (40 locuri).

Hotel Palace 4

DEMIPENSIUNE

Tratament
• Respirator, reumatismal; 
• Afecţiunilor respiratorii - tipuri de proceduri:

ultrasonoaerosoli, pulverizaţii, inhalaţii cu 
ape minerale, electroterapie, kinetoterapie;

• Afecţiunilor ale aparatului locomotor - 
tipuri de proceduri: băi cu ape minerale
(bromiodurate, sulfuroase), băi esenţe 
de brad, băi galvanice, duş subacval, 
electroterapie, termoterapie;

• Afecţiuni O. R. L. - tipuri de proceduri: 
ultrasonoaerosoli, pulverizaţii, inhalatii cu 
ape minerale, electroterapie;

• Afecţiuni asociate - tipuri de proceduri: 
electroterapie, hidroterapie, kinetoterapie, 
cură de teren;

• Afecţiuni digestive şi renale - tipuri de
proceduri: crenoterapie.

Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi
• 0-5,99 ani gratuitate la cazare cu mic dejun

şi achită 30 ron/zi fişă cont
• 6-11,99 ani achită 80 ron/zi taxa utilităţi +

mic dejun + pat suplimentar + fişă cont
• Copiii nu beneficiază de tratament!

Tratament
Tratament Balnear pentru afecţiunile căilor 
respiratorii, otorinolaringologice, reumatismale 
şi afecţiunilor asociate. În tratamente se 
folosesc apele minerale iodurate, sulfuroase şi 
cele sulfuroase slab bicarbonatate, precum şi 
nămolul sapropelic de la Ocnele Mari. 
Tratamente şi proceduri: balneaţie cu 
ape minerale, hidroterapie, kinetoterapie, 
masoterapie, terapie respiratorie, 
electroterapie, buvete. 

DUBLĂ 3*

09.04, 19.04, 24.04, 29.04, 04.05, 09.05, 
14.05, 19.05, 24.05, 29.05, 03.06, 08.06, 
13.06, 18.06, 11.09, 16.09, 21.09, 26.09, 
01.10, 06.10, 11.10, 16.10, 21.10, 26.10, 
31.10, 05.11, 10.11, 15.11, 20.11, 25.11, 

30.11, 05.12, 10.12

23.06

28.06, 3.07, 8.07, 13.07, 
18.07, 23.07, 28.07, 2.08, 
7.08, 12.08, 17.08, 22.08, 

27.08, 1.09, 6.09 

 2 adulţi 1150 1288 1380
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 1323 1461 1553
 2 adulţi + 1 copil (5-11.99) 1610 1748 1840
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun + fişă cont 30 lei / persoană / zi  
+ tratament 4 proceduri /persoană / zi

DUBLĂ 4* 08.01-05.02, 19.02, 26.02, 05.03-19.03, 02.04, 
09.04, 23.04, 07.05, 03.09-10.12 26.03 14.05 21.05- 27.08 

 2 adulţi 2208 2280 2325 2404
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 2467 2547 2584 2662
 2 adulţi + 1 copil (4-6.99) 2639 2725 2757 2835
 2 adulţi + 1 copil (7-13.99) 2869 2963 2987 3065
 2 adulţi + 1 copil (14-17.99) 3312 3420 3488 3605
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / demipensiune + tratament 3 proceduri / zi / pers de luni până vineri
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Hotel Dacia dispune de propria bază de tratament şi asigură tratamente 
complexe pentru afecţiuni reumatismale. San Salina Hunedoara se află 
în incinta hotelului Dacia şi este deosebit de eficientă pentru purificarea 
căilor respiratorii.

LOCALIZARE
Hotelul se află în Staţiunea Băile 
Herculane, în Parcul Vicol şi are cea 
mai mare capacitate de cazare din 
staţiune.

INFO HOTEL
Restaurant, parcare proprie -cu plată, 
păstrare obiecte de valoare, bar de 
zi, zona lounge, lift, frizerie, coafor, 
cabinet medical, punct farmaceutic, 
biblioteca, sală de spectacole - 300 de 
locuri, discotecă, sală de biliard, tenis 
de masă. Receptie non stop, camera 
bagaje, fax/copiator, ascensoare, 
servicii spălătorie, comenzi taxi, 
curier. Animalele de companie nu sunt 
acceptate. 

CAZARE
Hotelul dispune de 1070 locuri de 
cazare în camere duble şi single 
echipate cu baie/duş, radio, TV, telefon. 

MASA
Masă se serveşte în restaurantul Dacia, 
categoria I, în sistem bonuri valorice. 

BAZA DE TRATAMENT
Asigură tratamente complexe 
pentru afecţiuni: reumatismale 
inflamatorii (spondilita anchilozanta), 
reumatismale degenerative 
(spondiloza cervicala, dorsala, 
lombara), posttraumatice, neurologice 
periferice (pareze şi paralizii), afecţiuni 
asociate (ginecologice, respiratorii, 
dermatologice) şi metabolice.

Hotel Dacia 2

PENSIUNE COMPLETĂ

Hotelul Domogled este recunoscut pentru serviciile bune şi oferă o 
panoramă frumoasă către munte. Este recomandat persoanelor care 
doresc relaxare şi tratament. 

LOCALIZARE
Hotel Domogled este situat într-un 
peisaj de vis, pe valea râului Cerna, 
înconjurat de Munţii Mehedinţi la est 
şi Muntii Cernei la vest. 

INFO HOTEL
Parcare, internet, seif, informaţii 
turistice, presă, internet, telefon, 
telefon, sală de conferinţă. Animalele 
de companie nu sunt acceptate.

CAZARE
Hotelul dispune de 1070 locuri de 
cazare în camere duble şi single. 
Toate camerele sunt echipate cu 
baie/duş, radio, TV color, telefon. 

MASA
Masa se serveşte în restaurantul 
Dacia, categoria I, în sistem bonuri 
valorice. Bar de zi 260 locuri din care 
40 locuri în saloane, 60 locuri pe 
terasă neacoperită şi 160 locuri în 
grădina de vară. 

BAZA DE TRATAMENT
Indicaţii terapeutice boli ale 
aparatului locomotor; boli ale 
sistemului nervos periferic; boli de 
piele; intoxicaţii cu plumb şi alte 
metale grele; boli ale aparatului 
respirator; afecţiuni ginecologice; 
boli ale tubului digestiv şi glandelor 
anexe, boli de nutriţie, unele boli ale 
rinichilor şi căilor urinare. 

Hotel Domogled 3

PENSIUNE COMPLETĂ

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-9,99 ani achită 45 ron, contravaloarea

fişei cont
• Copiii nu beneficiază de tratament – în

tarifele de mai jos!

Servicii de masă
• Pensiune completă / fişă cont 45 ron/zi/pers

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-6 ani gratuitate la cazare şi achită 45 ron/

zi pentru masă
• Copiii nu beneficiază de tratament – în

tarifele de mai jos!
Serviciile de masă vor fi servite astfel:
• Pensiune completă / în sistem fişă cont

valoare 45 ron/persoană/zi

Proceduri şi tratamente
• Băi cu ape minerale termale sulfuroase şi 

clorurosodice atât în căzi, cât şi în bazine, 
cu posibilitati de kinetoterapie, inhalaţii 
cu aerosoli, electro şi hidroterapie, săli 
de gimnastică medicală, masaj medical, 
kinetoterapie, crenoterapie, salină artificială, 
saună.

DUBLĂ 2*
08.05, 15.05, 22.05, 
16.10, 23.10, 30.10, 
06.11, 13.11, 20.11

29.05

05.06, 12.06,19.06, 
26.06, 03.07, 04.09, 
11.09, 18.09, 25.09, 

02.10, 09.10

10.07
17.07, 24.07, 
31.07, 07.08, 

14.08
28.08

 2 adulţi 1658 1806 1916 1927 1996 1962
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 2021 2168 2278 2290 2359 2324
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / pensiune completă + tratament 3 proceduri /persoana/zi - luni vineri.

DUBLĂ STANDARD

19.03, 02.04, 
09.04, 23.04, 
19.11, 26.11, 

03.12

26.03 30.04, 
12.11

07.05, 14.05, 
21.05, 22.10, 
29.10, 05.11,

28.05, 
15.10, 

04.06, 11.06, 
18.06, 25.06, 
02.07, 09.07, 
03.09, 10.09, 

17.09, 

16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 
13.08, 20.08, 

27.08

 2 adulţi 1277 1318 1424 1461 1495 1633 1806
 2 adulţi + 1 copil (0-9.99) 1535 1585 1682 1719 1754 1892 2064
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / pensiune completă / fişă cont 45 lei / zi / pers 
şi tratament 3 proceduri / zi / pers
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Hotel International a reuşit să se impună pe piaţa turismului balnear, 
devenind o destinaţie perfectă pentru turiştii care doresc o calitate 
ridicată a serviciilor într-o astfel de locaţie.

LOCALIZARE
Hotelul International este situat în 
centrul oraşului Băile Herculane 
lângă parcul Vicol. La 200 m puteţi 
găsi un magazin alimentar.

INFO HOTEL
Oferă un restaurant care serveşte 
mâncăruri din bucătăria românească, 
o zonă de spa şi o varietate de
tratamente spa cu apă termală.
Oaspeţii au la dispoziţie WiFi gratuit
şi parcare gratuită.

CAZARE
Toate camerele au TV prin cablu, 
radio, zonă de relaxare şi minibar. 
De asemenea, fiecare cameră oferă 

balcon şi baie cu duş, uscător de păr 
şi articole de toaletă gratuite. 

MASA
Restaurantul are capacitate de 
40 de locuri şi oferă o gamă 
diversă de preparate tradiţionale 
româneşti pregătite special 
pentru dumneavoastră într-un 
cadru ambiental plăcut. În cadrul 
restaurantului funcţionează şi un bar 
de zi, iar terasa frumos amenajată 
în aer liber vă oferă un loc liniştit 
pentru serile calde de vară.

Hotel Internaţional 3

DEMIPENSIUNE

Ocupând o poziţie privilegiată pe Valea Cernei, Hotelul Ferdinand este 
amplasat în mijlocul unor grădini amenajate şi are o piscină interioară şi 
saună. Acces WiFi este disponibil gratuit în camerele hotelului.

LOCALIZARE
Ocupând o poziţie privilegiată pe 
Valea Cernei, Hotelul Ferdinand este 
amplasat în mijlocul unor grădini 
amenajate

INFO HOTEL
Restaurant -84 locuri, parcare 
proprie -păzită- GRATUITA, păstrare 
obiecte de valoare, bar de zi, bar 
la mansarda şi în grădină / terasă, 
braserie, grădină de vară-terasă în 
stil românesc, mini-magazin, miniclub 
- pentru copiii cu vârstele între 3-12
ani, dotat cu spaţiu de joacă pentru
cei mici, un mini-cinema, posibilitate
de karaoke. Animalele de companie
nu sunt acceptate.

CAZARE
Camerele Hotelului Ferdinand au 
aer condiţionat, TV prin cablu şi 
un minibar. Unele camere oferă 
vederi ale localităţii Băile Herculane, 
care este una dintre cele mai vechi 
staţiuni din lume. 

MASA
Restaurantul hotelului se află pe un 
deal terasat, permiţând oaspeţilor 
să admire valea istorică, în timp ce 
servesc preparate dintr-un variat 
meniu cu specific internaţional şi 
tradiţional. 

Hotel Ferdinand 3

PENSIUNE COMPLETĂ

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-4 ani beneficiază de gratuitate.

Baza de tratament
Turiştii noştri beneficiază de saună uscată, 
solar, masaj de relaxare &amp; roci vulcanice, 
băi de plante; aromoterapie, dus subacval, 
tratamente corporale sau jacuzzi cu 
cromoterapie – variante oferite de noi, menite 
să alunge stresul cotidian şi să reînvigoreze 
organismul. 
Aparatură dedicată de ultima generaţie ale 
unuia dintre cei mai cunoscuţi producători din 
sfera medicală, BTL, amabilitatea personalului 
medical şi varietatea serviciilor noastre fac din 
Hotelul Ferdinand o oază de linişte în mijlocul 
oraşului Băile Herculane. 

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-4 ani gratuitate la cazare şi masa
• Copiii nu beneficiază de tratament

Tratament
Procedurile de electroterapie, magnetodiaflux, 
laser terapeutic, aerosol, hidrokinetoterapie, 
kinetoterapie, se efectuează sub atenta 
supraveghere a unui personal specializat. Aici 
se tratează afecţiuni reumatismale inflamatorii 
şi degenerative, afecţiuni ale aparatului 
respirator, etc.

DUBLĂ STANDARD 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08

 2 adulţi 2697
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 2697
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / demipensiune (fişă cont 350 lei / persoană / sejur)  
+ tratament 6 şedinţe / sejur a câte 5 proceduri / zi / persoană

DUBLĂ STANDARD

02.04, 23.04, 30.04, 07.05, 14.05, 21.05, 
28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 17.09, 24.09, 
01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10, 05.11, 

12.11, 19.11, 26.11, 03.12, 10.12 

25.06
2.07, 9.07, 16.07, 23.07, 

30.07, 6.08, 13.08, 
20.08, 27.08, 3.09

10.09

 2 adulţi 3115 3144 3317 3288
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 3115 3144 3317 3288
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / pensiune completă / meniu fix  
+ tratament 4 proceduri / persoană / zi
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Diana Resort din Băile Herculane este situat într-un cadru natural 
deosebit, înconjurat de brazi şi multă verdeaţă, un loc plin de culoare, 
recomandat pentru vacanţa perfectă!

LOCALIZARE
La doar 3 minute de centrul staţiunii.

INFO HOTEL
Hotelul deţine 440 locuri de cazare în 
220 de camere recent recondiţionate 
ce îndeplinesc cele mai bune condiţii 
de servicii şi confort. Ofera o gamă 
variată de servicii de cazare, un centru 
SPA şi tratamente balneare şi, nu în 
ultimul rând, 2 saloane de restaurant 
modernizate. Din 2016, piscina 
exterioară Coray a devenit noua 
atracţie pentru zilele calde de vară.

CAZARE
Camerele sunt spaţioase şi au mobilier 
modern şi decor în nuanţe de roşu, 
crem şi maro. Toate au baie privată, 
zonă de relaxare şi televizor, iar unele 
includ un dormitor separat şi living. 

MASA
Restaurantul à-la-carte serveşte 
preparate culinare din bucătăria 
regională şi internaţională. Puteţi 
savura mâncăruri şi băuturi în zona 
spaţioasă de luat masa sau pe terasă. 
La cerere, se pot pregăti meniuri 
pentru diete speciale, iar micul dejun 
poate fi savurat în camere. 

TARIFELE INCLUD
Cazare în camera dublă 3*
7 nopţi (cazare + mic dejun în sistem 
bufet suedez), 70 lei / persoană / zi – 
buget alocat pentru masă, consultaţie 
medicală de specialitate
3 proceduri / persoană / zi, 1 masaj 
parţial / persoană / zi, acces gratuit 
la Atrium Spa – piscină interioară, 
saună, Jacuzzi şi sală de fitness.

Hotel Diana 3

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 70 LEI

Unul dintre cele mai frumoase hoteluri din staţiunea Băile Herculane, 
care oferă servicii foarte bune. Hotelul se adresează turiştilor care îşi 
doresc odihnă, relaxare şi tratament.

LOCALIZARE
Situat în cea mai recunoscută staţiune 
balneoclimaterică din România, 
admirată încă de acum 2.000 de ani 
pentru puterile miraculoase ale apelor. 

INFO HOTEL
Hotelul Afrodita a fost redeschis la 
dată de 08 iulie 2012 şi îşi întâmpina 
clienţii cu servicii de cazare, masă, 
tratament, Spa şi bussines de înalta 
calitate. Hotelul oferă piscină cu apă 
încălzită, internet, parcare, camera de 
bagaje.

CAZARE
Are 220 de camere cu vedere spre 
munte şi spre oraş, distribuite pe 10 
nivele. Toate camerele au dotări de 
confort şi facilităţi la cele mai înalte 

standard: mobilier elegant, lumina 
ambientală, birou de lucru, balcon, baie 
proprie cu cadă / cabina dus, facilităţi 
în baie (halat de baie, uscător de par, 
săpun, cască de dus), minibar, TV cu 
ecran plat, cablu-tv, telefon, internet 
WiFi, ventilator. Apartamentul are 
dormitor, camera de zi şi baie dotată 
cu cadă şi hidromasaj. 

MASA
Puteţi servi masă la restaurantul 
hotelului, în unul dintre cele 2 saloane, 
Restaurant Premier de 450 de locuri 
sau Restaurant Labirinth de 250 de 
locuri. Având restaurantul cu cea mai 
mare capacitate de locuri din zona, 
la Hotel Afrodita din Băile Herculane 
puteţi organiza evenimente de familie. 

Hotel Afrodita 3

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 70 LEI

Baza de tratament
Baza de tratament dotată cu aparatură de 
ultima generaţie şi personal calificat. 

Centrul welness SPA
Piscină interioară; cascadă pară; jacuzzi; saună 
finlandeză; bazin de imersie totală după saună 
masaj; şezlonguri cu hidromasaj în piscină; 
mini piscină pentru copii; zona de relaxare 
prin cromomeloterapie; bazine cu apă termală 
sulfuroasă, etc. 

Tarifele includ
Cazare în camera dublă 3*, 7 nopţi (cazare + mic 
dejun în sistem bufet suedez), 70 lei / persoană 
/ zi – buget alocat pentru masă, consultaţie 
medicală de specialitate, 3 proceduri / persoană 
/ zi, 1 masaj parţial / persoană / zi, acces gratuit 
la Atrium Spa – piscină interioară, saună, 
Jacuzzi şi sală de fitness.

Tratament
Boli ale aparatului locomotor şi ale sistemului 
nervos periferic, afecţiuni ale aparatului 
respirator, afecţiuni ginecologice cronice, 
diabet zaharat incipient, intoxicaţii cu metale 
grele, boli digestive, afecţiuni ale ochilor.

DUBLĂ STANDARD 01.06 - 31.08 03.01- 31.05, 01.09- 22.12

 2 adulţi 2660 2310
 Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun şi fişă cont 70 lei / persoană / zi + tratament

DUBLĂ STANDARD 01.06 - 31.08 03.01- 31.05, 01.09- 22.12

 2 adulţi 2940 2520
 Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun şi fişă cont 70 lei / persoană / zi + tratament
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Hotelul President este dotat la standarde internaţionale şi oferă cele mai 
bune condiţii de cazare pentru un sejur de neuitat la Băile Olăneşti.

LOCALIZARE
Hotelul President este situat în Băile 
Olăneşti, la 500 de metri de izvoarele 
sulfuroase.

INFO HOTEL
50 de locuri în 23 de camere standard 
şi 2 apartamente standard, 28 locuri 
în 13 camere deluxe şi 1 apartament 
deluxe, restaurant cu 208 de locuri, 
bar de zi cu 22 de locuri, sală de 
conferinţe cu 80 de locuri, bază 
proprie de tratament, piscină, jacuzii, 
saună, sală de fitness, parcare.

CAZARE
Servicii de cazare în hotelul cu o 
capacitate de 50 de locuri în camere 
duble şi apartamente dotate cu TV, 
cablu, telefon, răcitor, aer condiţionat. 

MASA
Servicii de masă în restaurantul 
hotelului- categoria 3*, cu o capacitate 
de 208 de locuri, dotat cu aer 
condiţionat unde puteţi servi la orice 
oră o gamă largă de preparate care 
satisfac cele mai rafinate gusturi.

Hotel President 3

PENSIUNE COMPLETĂ

Hotelul Ciucaş este situat în centrul staţiunii Băile Tuşnad, într-o zonă 
montană deosebit de frumoasă şi reprezintă una dintre cele mai 
moderne unităţi de cazare de 3 stele din staţiune.

LOCALIZARE
Hotelul este situat pe drumul 
national DN 12, la 63 km de Braşov şi 
37 km de Miercurea Ciuc.

INFO HOTEL
Complexul are în dotare 119 camere din 
care 103 duble şi 16 apartamente dintre 
care 3 apartament DeLux. Cea mai mare 
parte a camerelor şi apartamentele 
sunt clasificate la 4 stele. Camerele 
clasificate la 3* nu includ accesul gratuit 
la spa. Serviciile oferite şi experienţele 
pozitive pe care le puteţi trăi în cadrul 
complexului nostru vă vor face să ne 
alăturaţi oricărei locaţii de top pe care 
aţi vizitat-o sau chiar să descoperiţi 
lucruri unice.

CAZARE
Fiecare camera dispune de: acces cu 
cartelă, baie proprie cu duş sau cadă, 
televizor, telefon, balcon (mai puţin 
camerele aflate la etajul IV). 

MASA
Se asigură în restaurantul Ciucaş, 
categoria I, în sistem fişă cont 
à-la-carte. Pentru grupuri se 
poate asigura la cerere orchestra 
(restaurantul dispune de sistem de 
sonorizare).

Hotel Ciucaş 3

DEMIPENSIUNE

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-5 ani gratuitate la cazare cu mic dejun
• 5-14 ani achită 60 ron/zi (mic dejun + pat

suplimentar)
• Peste 14 ani achită integral
• Copiii nu beneficiază de tratament 
Serviciile de masă vor fi servite astfel:
• Micul dejun bufet
• Demipensiune fişă cont 35 ron/persoană/zi

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-6,99 ani gratuitate la cazare
• 7-15,99 ani achită 50% din tarifeele de cazare
• Copiii nu beneficiază de tratament!

Serviciile de masă vor fi servite astfel:
• Pensiune completă / în sistem fişă cont 

valoare 70 lei/persoană/zi (copiii vor 
beneficia de aceeasi suma ca şi părinţii)

Tratament
Servicii de tratament în baza proprie a 
hotelului care este dotata cu aparatura 
modernă (fizioterapie şi hidroterapie).

DUBLĂ STANDARD

08.01, 15.01, 22.01, 
29.01, 05.02, 19.02, 
26.02, 05.03, 12.03, 
19.03, 05.11, 12.11, 
19.11, 26.11, 03.12, 

10.12

26.03

02.04, 9.04, 23.04, 07.05, 
14.05, 21.05, 28.05, 
04.06, 11.06, 18.06, 
25.06, 03.09, 10.09, 
17.09, 24.09, 01.10, 
08.10, 15.10, 22.10 

02.07, 09.07, 
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 
13.08, 20.08, 

27.08

29.10

 2 adulţi 1508 1560 1624 1798 1578
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 1914 1980 2030 2204 1984
 2 adulţi + 1 copil (7-15.99) 2030 2100 2175 2393 2117
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / pensiune completă / 70 lei / persoană / zi + Tratament - cură cu apă 
minerală şi 2 proceduri de electroterapie şi/sau hidroterapie (băi galvanice) 

DUBLĂ STANDARD 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 02.04, 09.04, 16.04, 23.04, 30.04, 07.05

 2 adulţi 2352
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 2842
 2 adulţi + 1 copil (5-13.99) 3326
 2 adulţi + 1 copil (14-17.99) 3528
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun şi fişă cont 35 lei / persoană / 
tratament 2 proceduri/zi - luni vineri
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Complexul O3zone, situat chiar în centrul staţiunii, orientat spre Stânca 
Şoimilor, are poziţia de leader atât ca amplasare cât şi din punct de 
vedere al calităţii serviciilor oferite. 

LOCALIZARE
Chiar în centrul staţiunii, orientat spre 
Stânca Şoimilor.

INFO HOTEL
Hotelul pune la dispoziţie o piscină 
semi-olimpică dotată cu jacuzzi, un 
bazin pentru copii cu adâncimea de 0, 5 
metri şi un bazin de hidrokinetoterapie. 
De asemenea în încinta hotelului se află 
şi bază de tratament, dotată cu o sală 
de gimnastică, saună, masaj, jacuzzi, 
băi galvanice, electroterapie, salină, băi 
carbo-gazoase, împachetări, aplicaţii 
cu parafină, măşti faciale şi un cabinet 
medical de specialitate. Complexul 

de conferinţe asigură toate facilităţile 
organizării evenimentelor de acest gen. 

CAZARE
Complexul O3zone oferă cazare în 117 
camere din care 91 camere twin, 20 
camere matrimoniale, 5 apartamente şi 
1 apartament de lux. Preţul camerelor 
include şi accesul gratuit la SPA. 

MASA
Restaurantul oferă oaspeţilor preparate 
de neegalat, îmbinând bucătăria clasică 
cu cea regională, conferind totodată 
eleganţa fiecărei mese servite, fie ca e 
mic dejun, prânz sau cină. 

Hotel O3zone 3

DEMIPENSIUNE

Fie că vă doriţi un concediu relaxant şi reconfortant în staţiunea 
balneoclimaterică, sau de tratament, sau sunteţi interesat de organizarea 
unui eveniment social, Hotel Căciulata dispune de toate facilităţile pentru 
o experienţă unică.

LOCALIZARE
Hotelul Căciulata este situat în 
central staţiunii, la 5 minute de mers 
cu maşină de gara. 

INFO HOTEL
Internet WiFi public gratuit, recepţie 
cu program non-stop, parcare 
proprie-cu plată, păstrare obiecte 
de valoare, salon cosmetică, punct 
farmaceutic, cabinet medical, bar de 
zi, schimb valutar (Agenţia BCR, la 
intrarea în hotel), piscină. Nu este 
permis accesul cu animale.

CAZARE
Hotelul deţine 200 camere dintre 
care 170 camere cu două paturi 

şi 30 camere cu pat dublu şi 6 
apartamente. Camerele duble sunt 
dotate cu: baie cu duş, telefon 
internaţional, minibar, TV cablu, iar 
apartamentele dispun de: baie cu 
duş, telefon internaţional, minibar, 
TV cablu, living şi dormitor.  

MASĂ
Unitatea dispune de 2 restaurante de 
280, respectiv 140 de locuri, unde se 
pot servi cele trei mese principale ale 
zilei, meniul fiind diversificat. Micul 
dejun este în sistem à-la-carte cu 
servire la masă, iar restul meselor în 
sistem card valoric. Servirea mesei se 
face pe baza de chip-card. 

Hotel Căciulata 3

PENSIUNE COMPLETĂ

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-7 ani gratuitate la cazare şi achită mesele

integral
• 7-14 ani achită 50% din cazare şi mesele

integral
• Copiii nu beneficiază de tratament!

Tratament
Baza de tratament comună cu Hotel Cozia, 
serviciu de masaj, afecţiuni ale tubului digestiv, 
hepato-biliare, renale, ale cailor urinare, 
metabolice şi de nutriţie, reumatismale 
inflamatorii, neurologice periferice, respiratorii 
şi boli asociate. Turiştii trebuie să prezinte la 
hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medicale în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar turistul va fi 
obligat să achite diferenţa la recepţie.

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-6 ani gratuitate;
• 6-12 ani achită mic dejun 25 lei + pat

suplimentar 40 ron/zi;
• Peste 12 ani achită mic dejun integral 30 lei 

+ pat suplimentar 40 ron/zi.
• Copiii nu beneficiază de tratament!
Serviciile de masă vor fi servite astfel:
• Micul dejun bufet, demipensiune în sistem 

fişă cont în valoare de 55 lei/persoană/zi

Tratament
Afecţiunea principală tratată în cadrul 
complexului balnear din Băile Tuşnad este 
cea cardiovasculară. Afecţiuni complementare 
reumatismal, sistem nervos, digestiv, endocrin. 
Tratamente medicale – tipuri de tratamente 
pe afecţiunea cardiovasculară sunt: băi CO2, 
mofete, băi galvanice, masaj, etc.  
Baza de tratament închisă până în luna mai 2017!

DUBLĂ STANDARD

08.01, 15.01, 
22.01, 29.01, 
05.02, 19.02, 
03.09, 10.09, 
17.09, 24.09, 
01.10, 08.10

26.02

05.03, 12.03, 19.03, 
26.03, 02.04, 07.05, 
14.05, 21.05, 28.05, 
04.06, 11.06, 18.06, 
22.10, 29.10, 05.11, 
12.11, 19.11, 10.12 

25.06
02.07, 09.07, 
16.07, 23.07, 
30.07, 20.08

27.08 15.10

 2 ad 2863 2815 2779 2849 3269 3153 2791
 2 ad + 1 ch (0-5.99) 3136 3088 3052 3122 3542 3426 3064
 2 ad + 1 ch (6-11.99) 3664 3616 3580 3650 4070 3954 3592
 2 ad + 1 ch (12-17.99) 3705 3657 3620 3690 4111 3995 3633
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / demipensiune + tratament 3 proceduri / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 23.02, 02.03, 09.03

 2 adulţi 1868
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2359
 2 adulţi + 1 copil (7-13.99) 2580
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / fişă cont 55 ron/persoană/zi 
+ tratament 3 proceduri/persoană-luni vineri
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Hotelul Cozia este situat în centrul staţiunii Căciulata şi reprezintă 
alegerea perfectă pentru un sejur de relaxare şi tratament. Complexul 
pune la dispoziţie spaţii de cazare moderne, restaurante, terase, grădină, 
aqua park, piscine exterioare, piscine interioare, bază de tratament.

LOCALIZARE
Hotelul Cozia este situat în central 
staţiunii. Hotelul se află în cadrul 
complexului Cozia-Caciulata-Oltul. 

INFO HOTEL
Restaurant, parcare proprie, păstrare 
obiecte de valoare, ascensor, punct 
farmaceutic, cabinet medical, bar 
de zi, schimb valutar, piscină în aer 
liber - Complex Cozia-Căciulata-Oltul 
cu apă geotermală, acces contra 
cost, teren sport mixt, sala fitness, 
cosmetică, tenis de masă, serviciu 
masaj. Piscina Cozia – interioară cu 
apă termală, situată în incinta bazei 
de tratament a Complexului Hotelier 
Cozia, modernizată.

CAZARE
Hotelul deţine 202 camere dintre 
care Camerele duble sunt dotate cu: 
baie cu duş, telefon internaţional, 
minibar, TV cablu.

MASĂ
Unitatea dispune de 2 restaurante de 
280, respectiv 140 de locuri, unde se 
pot servi cele trei mese principale ale 
zilei, meniul fiind diversificat. Micul 
dejun este în sistem à-la-carte cu 
servire la masă, iar restul meselor în 
sistem card valoric. Servirea mesei se 
face pe baza de chip-card. 

Hotel Cozia 3

PENSIUNE COMPLETĂ

Hotelul Oltul este situat în cadrul complexului balnear Cozia, în 
apropierea hotelului aflându-se Mănăstirea Cozia. Complexul pune la 
dispoziţie spaţii de cazare moderne, restaurante, terase, grădină, aqua 
park, piscine exterioare, piscine interioare, bază de tratament.

LOCALIZARE
Hotelul Oltul 3* este situat pe malul 
raului Olt, în centrul staţiunii. Hotelul 
este situat în cadrul complexului 
Cozia-Caciulata-Oltul.

INFO HOTEL
Restaurant, parcare proprie, păstrare 
obiecte de valoare, ascensor, punct 
farmaceutic, cabinet medical, bar de 
zi, schimb valutar, piscina în aer liber 
-Complex Cozia-Caciulata-Oltul cu
apa geotermală, acces contra cost,
baza tratament, teren sport mixt,
sala fitness, tenis de masă, biliard,
cosmetică, masaj.

CAZARE
Camerele duble sunt dotate cu: baie 
cu duş, telefon internaţional, minibar, 
TV cablu.

MASĂ
Se acordă în unitatea restaurant 
Oltul, categoria I, în sistem meniu fix 
sau fişă cont în sistem chip-card. 

Hotel Oltul 3

PENSIUNE COMPLETĂ

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-7 ani gratuitate la cazare şi achită mesele

integral
• 7-14 ani achită 50% din cazare şi mesele

integral
• Copiii nu beneficiază de tratament!

Tratament
Baza de tratament comună cu Hotel Cozia, 
serviciu de masaj, afecţiuni ale tubului digestiv, 
hepato-biliare, renale, ale cailor urinare, 
metabolice şi de nutriţie, reumatismale 
inflamatorii, neurologice periferice, respiratorii 
şi boli asociate. Turiştii trebuie să prezinte la 
hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medicale în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar turistul va fi 
obligat să achite diferenţa la recepţie.

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-7 ani gratuitate la cazare şi achită mesele

integral
• 7-14 ani achită 50% din cazare şi mesele

integral
• Copiii nu beneficiază de tratament!

Tratament
Baza de tratament comună cu Hotel Cozia, 
serviciu de masaj, afecţiuni ale tubului digestiv, 
hepato-biliare, renale, ale cailor urinare, 
metabolice şi de nutriţie, reumatismale 
inflamatorii, neurologice periferice, respiratorii 
şi boli asociate. Turiştii trebuie să prezinte la 
hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medicale în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar turistul va fi 
obligat să achite diferenţa la recepţie.

DUBLĂ STANDARD 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 23.02, 02.03, 09.03

 2 adulţi 2125
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2616
 2 adulţi + 1 copil (7-13.99) 2813
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / fişă cont 55 ron/persoană/zi 
+ tratament 3 proceduri/persoană-luni vineri

DUBLĂ STANDARD 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 23.02, 02.03, 09.03 

 2 adulţi 2125
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2616
 2 adulţi + 1 copil (7-13.99) 2813
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / fişă cont 55 ron/persoană/zi 
+ tratament 3 proceduri/persoană-luni vineri



68 ROMÂNIA | Balneo | Covasna

Este primul hotel construit în staţiune, acesta deschizând drumul 
turismului balnear modern. Proprietatea are zonă de wellness, care 
include centru de tratament spa, centru de fitness şi saună.

LOCALIZARE
În centrul oraşului Covasna. 

INFO HOTEL
Hotelul oferă serviciu de spălătorie, 
păstrarea obiectelor valorice, saună, 
restaurant -220 locuri, parcare proprie 
-gratuită în limita locurilor disponibile,
acces persoane cu dizabilitati,
internet, spaţiu bagaje turisti, incalzire
centrala, 2 ascensoare, centrală
telefonică digitală cu acces local,
interurban, internaţional. Animalele
de companie nu sunt acceptate.

CAZARE
Camerele sunt dotate astfel: corp A 
nerenovat: camera single, baie cu duş 
sau cadă, telefon; încălzire central: 
corp B renovat: camera single: baie cu 

cadă sau duş, telefon, apartamente: 
2 grupuri sanitare (1 baie cu duş, 
wc, lavoar şi 1 baie cu wc şi lavoar), 
telefon, TV cablu, frigider, balcon

MASA
Restaurantul a fost în întregime 
renovat şi dotat corespunzător 
categoriei 3 stele, restaurantul 
are un număr de 320 de locuri, în 
două saloane şi 60 de locuri pe 
terasă exterioară (neacoperită). 
Restaurantul Covasna, va oferă o 
gama largă de preparate tradiţionale 
şi internaţionale. Personalul atent 
acţionează pentru că Dumneavoastră 
să va simţiţi cât mai bine şi să va facă 
să reveniţi. 

Hotel Covasna 3

DEMIPENSIUNE

Hotelul CLERMONT este uşor de localizat, datorită arhitecturii 
remarcabile şi amplasamentului excelent. Beneficiază de o privelişte 
încântătoare oferită de munţii împăduriţi care îl încadrează pe trei laturi.

LOCALIZARE
În partea de est a staţiunii Covasna, la 
aproximativ 50 m de stradă principală. 

INFO HOTEL
Teren de tenis, billiard, bowling, saună, 
sală de fitness, spa, centru de wellness, 
piscină interioară, închirieri biciclete, 
restaurant, bar, sanck bar, grădină, 
terasă, teren de joacă. Cu o capacitate 
de 28 de locuri, cafeneaua Clermont 
funcţionează şi ca lobby-bar. Cu o 
capacitate de 120 de locuri pe fotolii, 
Disco-Club Clermont reprezintă locaţia 
ideală pentru găzduirea de concerte, 

petreceri tematice, show-uri de dans sau 
karaoke. 

CAZARE
Libertatea de mişcare, intimitatea 
desăvârşită şi priveliştea minunată pe 
care o descoperiţi de la fereastră fiecărei 
camere a hotelului reprezintă efectele 
benefice ale unei arhitecturi generoase, 
gândite în favoarea oaspetelui. 

MASA
Cu internaţional clasic, Restaurantul 
Clermont este locaţia perfectă pentru 
organizarea unor evenimente deosebite. 

Hotelul Clermont 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 55 LEI

Baza de tratament
Centrul de Sănătate Clermont se axează pe 
2 tipuri de servicii: de prevenire şi tratare 
a bolilor cardiovasculare (ameliorarea 
hipertensiunii arteriale, afecţiuni cardio-
vasculare, etc.) şi de reîncărcare a organismului 
prin proceduri antistres şi relaxare. 
Dotarea centrului de fizioterapie, a sălilor 
de tratament şi a centrelor de fitness 
cu aparatură de ultima ora, precum şi 
prezenţa personalului deosebit de calificat 
şi a resurselor naturale cu adevărat speciale 
(gazul mofetic – 98% concentraţie de CO2, 
apele minerale carbogazoase şi aerul ionizat) 
certifica Clermont drept un hotel de 4 stele 
axat pe RELAXARE ACTIVĂ. 

Baza de tratament
Tratamentul balnear, cu rezultate excepţionale 
în cazul bolilor cardiovasculare, constituie 
atracţia turiştilor şi a făcut din oraşul Covasna o 
staţiune de interes naţional, lansată şi pe piaţă 
internaţională, recunoscută că fiind staţiunea 
“inimii” sau “Oraşul celor 1000 de izvoare”. 
Calitatea resurselor minerale utile este unică atât 
în România cât şi în Europa şi au făcut obiectul 
unor cercetări complexe. Aerul din Covasna este 
încărcat cu aerosoli răşinoşi şi cu ioni negativi 
benefici sănătăţii. Apele minerale au o compoziţie 
fizico-chimică foarte variată: carbogazoase, 
bicarbonatate, clorurosodice, iodate, feruginoase 
şi uşor sulfuroase, cu o mineralizare totală de 3, 
2-22, 4 g/l. Mofetele sunt emanaţii de bioxid de 
carbon (80-98% bioxid de carbon), provenite din 
activităţi postvulcanice. Au un efect vasodilatator 
ce determina creşterea fluxului sanguin muscular 
şi cerebral, scăderea tensiunii arteriale şi calmarea 
durerilor reumatice.

DUBLĂ STANDARD 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 02.04, 09.04, 16.04, 23.04 26.03

 2 adulţi 1335 1364
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 1335 1364
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / demipensiune meniu fix / tratament 3 proceduri pe zi, 6 zile

DUBLĂ STANDARD

08.01, 15.01, 22.01, 
29.01, 05.02, 12.02, 
19.02, 26.02, 05.03, 
12.03, 19.03, 02.04, 
09.04, 16.04, 23.04

26.03 30.04

07.05, 14.05, 
21.05, 28.05, 
04.06, 11.06, 
18.06, 03.09, 
10.09, 17.09

25.06

02.07, 09.07, 
16.07, 23.07, 
30.07, 06.08, 
13.08, 20.08

27.08

 2 adulţi 3248 3323 3492 3532 3544 3613 3590
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 3695 3780 3938 3979 3990 4060 4037
 2 adulţi + 1 copil (7-12.99) 3857 3946 4101 4141 4153 4222 4199
 2 adulţi + 1 copil (13-17.99) 4344 4444 4588 4628 4640 4710 4686
 2 adulţi + 2 copii (0-6.99) 4791 4901 5034 5075 5087 5156 5133
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun şi fişă cont 55 lei / persoană / zi 
+ tratament 3 proceduri / zi de luni până vineri



69Praid | Slănic Moldova | Balneo | ROMÂNIA

Pensiunea Praid este situat în centrul satului Praid, la doar 400 de metri 
de salină. Fie că vă aflaţi într-o călătorie de afaceri, sau doar în trecere, 
sau pur şi simplu doriţi tratarea afecţiunilor respiratorii, Pensiunea Praid 
este locul ideal de cazare. 

LOCALIZARE
Situat în centrul satului Praid, la doar 
600 de metri de salină. 

INFO HOTEL
Grădina include un loc de joacă 
pentru copii şi facilităţi de grătar, 
grădină, terasă, terasă la soare, 
recepţie deschisă nonstop, cameră 
de bagaje, seif, camere pentru 
nefumători, facilităţi pentru 
persoane cu mobilitate redusă, 
camere de familie, încălzire. 

CAMERE
Dispune de 10 camere cu bucătării 
complet echipate şi grupuri sanitare 
separate. Fiecare cameră este dotată 
cu televizor cu programe prin cablu, 
telefon şi conexiune la internet. 

MASA
Se pot oferi sub formă de fişă de 
cont la Restaurantul Hotelului Praid 
sau Restaurant Casa Telegdy, aflat la 
apr. 600 m de pensiune, pensiunea 
nu dispune de restaurant propriu.

Pensiunea Praid 3

MIC DEJUN + FIŞĂ CONT 50

Este un hotel “boutique”, fiecare cameră este personalizată şi are stilul, 
luxul şi rafinamentul aristocraţiei de altădată. 

LOCALIZARE
Hotelul Coroana Moldovei este situat 
în centrul staţiunii Slănic Moldova, 
foarte aproape de izvoare. 

INFO HOTEL
Terasă, mic dejun în camera, recepţie 
deschisă nonstop, room service, 
prânz la pachet, serviciu de transfer, 
transfer de la/la aeroport, recepţie 
deschisă nonstop, spălătorie, serviciu 
de călcătorie, lustruire pantofi, săli de 
conferinţă şi petreceri, fax/copiator, 
suită nupţială. Animalele de companie 
nu sunt acceptate

CAMERE
Hotelul este structurat pe 5 
niveluri, dispunând de 12 camere 

cu pat matrimonial, 3 suite cu pat 
matrimonial şi3 apartamente cu câte 
2 dormitoare fiecare. Mobilierul din 
camere este franţuzesc, de culoare 
albă, pictat cu trandafiri, în alte câteva 
camere având influenţă asiatică. Toate 
camerele sunt prevăzute cu televizor, 
minibar şi acces la internet wireless. 
Hotelul este prevăzut cu încălzire 
centrală. 

MASA
Salonul restaurant al Hotelului 
Coroana Moldovei este situat 
la parterul corpului nou şi are o 
capacitate de 150 de locuri, putând 
fi utilizat şi pentru organizarea de 
evenimente cum ar fi nunţi, întâlniri 
de afaceri, zile onomastice etc. 

Hotel Coroana Moldovei 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 80 LEI

Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi
• 0-5 ani gratuitate la cazare şi mic dejun şi 

achită suplimentul de pensiune completă / 
80 ron/zi

• Copiii nu beneficiază de tratament – în
tarifele de mai jos!

Servicii de masă
• Micul dejun bufet
• Pensiune completă -  80 ron/persoană/zi

Tratament
În baza contractului cu Sanatoriul Balnear, 
oaspeţii hotelului nostru pot beneficia contra 
cost de diverse proceduri medicale benefice în 
tratamentul multor tipuri de afecţiuni, pe tot 
parcursul anului. 

Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi
• 0-2,99 ani gratuitate la cazare cu mic dejun
• 3-9,99 ani achită 50% din cazare şi 100%

pentru micul dejun
• 0 – 9,99 ani achită 8 lei intrare la salina/zi

Servicii de masă
• Micul dejun bufet
• În sezon demipensiunea (mic dejun + cină) 

se serveşte în sistem bufet. 
• În extrasezon demipensiunea 

(mic dejun + cina) se serveste în sistem fişă
cont 38 ron/persoană/zi

• Sezon = 15.06-15.09
• Extrasezon = 03.01-31.03, 01.04-14.06,

16.10-27.12, 16.09-15.10

DUBLĂ CONFORT (ET. 2)

11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 
22.02, 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 
05.04, 19.04, 26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 
24.05, 07.06, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 
04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 

15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12

14.06
21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08
30.08

 2 adulţi 1288 1357 1403 1334
 2 adulţi + 1 copil (0-2.99) 1622 1691 1737 1668
 2 adulţi+ 1 copil (3-9.99) 1765 1852 1909 1823
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun + fişă cont 50 lei / persoană / zi + intrare salină

DUBLĂ STANDARD 08.01-10.12
* Intrare Joi /Duminică (excepţie fac sărbătorile legale)

23.03,  
26.06

 2 adulţi 3230 3300
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 3874 3958
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun şi fişă cont / persoană de 80 lei / zi 
+ tratament 2 proceduri / zi / persoană de luni până vineri



70 ROMÂNIA | Balneo | Sovata

La numai de 200 m de Lacul Ursu, hotelul în formă de cerc complet 
renovat ne oferă o panoramă pitorească şi unica. Bucuraţi-vă de apă 
sărată şi în timpul iernii în piscina hotelului învecinat Danubius Health 
Spa Resort Sovata, aprovizionată din Lacul Ursu.

LOCALIZARE
Face parte din complexul Danubius 
Health Spa Resort şi este situat 
central, în imediata proximitate a 
Lacului Ursu. 

INFO HOTEL
Parcare, spălătorie, restaurant, 
bar, sala conferinţă, internet, 
terasă, piscină interioară, centru de 
tratament. Animalele de companie nu 
sunt acceptate. 

CAZARE
88 camere complet renovate cu aer 
condiţionat şi 5 apartamente cu jacuzzi, 
terasă pentru plajă, balcon, baie cu 

vană sau dus, halat de baie, uscător de 
par, minibar, seif, TV ascuns în spatele 
oglinzii, WiFi gratuit, telefon. Dintr-o 
parte a camerelor oaspeţii noştri au 
o vedere minunată spre Lacul Ursu
şi pădurile înconjurătoare. Camere
comunicante, antialergene şi amenajate 
pentru persoane cu dizabilităţi.

MASA
Restaurantul vă va impresiona prin 
savoarea preparatelor culinare dar şi 
prin ambientul intim şi plăcut, stilul 
elegant şi rafinat al designului interior. 
Serviciile de tratament includ un 
total de 5 proceduri balneară şi un 
control medical/sejur/persoană.

Hotel Brădet 4

DEMIPENSIUNE

Puteţi să vă bucuraţi de apa sărată chiar şi iarna în bazinul hotelului în 
care se găseşte apa lacului.Combinaţi afacerile cu relaxarea: servicii spa 
şi conferinţe sub acelaşi acoperiş. Un punct de pornire perfect pentru 
vacanţe în Transilvania.

LOCALIZARE
În una dintre cele mai renumite 
staţiuni din Transilvania, amplasat la o 
distanţă de 150 m de Lacul Ursu.

INFO HOTEL
Restaurant-260 locuri, parcare 
proprie -contra cost (se achită 
la recepţie), acces persoane cu 
dizabilităţi, internet, păstrare obiecte 
de valoare, terasa de vara, bar de zi, 
lift, salon cosmetică, coafura, magazin 
suveniruri, piscina acoperită, SPA, 
baza tratament, sala fitness, bazin cu 
apă sărată, saună, solar, masaj, baie 
cu aburi. Animalele de companie nu 
sunt acceptate. 

CAZARE
94 camere standard, 70 camere superior 
(cu vedere lac), 2 camere pentru 
persoane cu dizabilităţi, 2 camere anti-
alergice. Camerele sunt dotate cu aer 
condiţionat (doar camerele superior), 
TV, minibar, seif, baie cu cada sau baie cu 
duş, balcon, WiFi gratuit, uscător de păr, 
halate de baie.

MASA
Restaurantul îşi aşteaptă musafirii cu 
bufet suedez şi bucătărie deschisă 
oferind o gama largă şi variată de 
meniuri cu specialităţi transilvănene şi 
internaţionale, precum şi muzică live. 
În incinta hotelului mai găsiţi o terasă 
de vara, drink bar şi cafe bar. 

Hotel Danubius 4

DEMIPENSIUNE

Baza de tratament
După consultul medical se pot face diferite 
tratamente balneare. Cure balneare: balneo 
şi hidroterapie, ginecologie, mecano şi 
kinetoterapie, electroterapie, fototerapie, 
împachetări cu nămol, inhalaţii, dermatologie.

Baza de tratament
Împachetarea Wellness cu nămol este 
o terapie excelenţă având drept scop 
recuperarea mineralelor pierdute din organism 
şi purificarea porilor. Nămolul cald se aplică 
în mod direct pe piele şi se lasă să acţioneze 
timp de 20 de minute. În timpul tratamentului 
are loc dilataţia vaselor capilare permiţând 
astfel absorbţia particulelor mici de nămol, 
care la sfârşitul tratamentului se spală 
împreună cu deşeurile de pe suprafaţă pielii. 
Datorită căldurii plăcute şi trăsăturilor chimice 
ale nămolului, această procedura reprezintă 
tratamentul ideal pentru combaterea 
stresului, oboselii şi a afecţiunilor nervoase. 
Împachetarea cu nămol de tip Wellness 
diferă de împachetarea tradiţională cu nămol 
lăsând-o deosebit de catifelată şi receptivă la 
absorbţia unor substanţe hrănitoare, benefice. 

DUBLĂ DELUX

08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 
05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 
05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 
02.04, 09.04, 16.04, 23.04

30.04

07.05, 14.05, 21.05, 
28.05, 04.06, 11.06, 
18.06, 27.08, 03.09, 
10.09, 17.09, 24.09

25.06
02.07, 09.07, 16.07, 
23.07, 30.07, 06.08, 

13.08, 20.08

 2 adulţi 4816 4822 4823 5129 5894
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 4816 4822 4823 5129 5894
 2 adulţi + 1 copil (4-11.99) 5452 5458 5459 5765 6530
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 6093 6098 6099 6405 7170
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / demipensiune / cură balneară 5 proceduri / persoană / sejur 

DUBLĂ DELUX

08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 
05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 
05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 
02.04, 09.04, 16.04, 23.04

30.04

07.05, 14.05, 21.05, 
28.05, 04.06, 11.06, 
18.06, 27.08, 03.09, 
10.09, 17.09, 24.09 

25.06
02.07, 09.07, 16.07, 
23.07, 30.07, 06.08, 

13.08

 2 adulţi 3836 4382 4473 4595 4900
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 3836 4382 4473 4595 4900
 2 adulţi + 1 copil (4-11.99) 4690 5236 5327 5449 5754
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 5537 6083 6174 6296 6601
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / demipensiune / cură balneară 5 proceduri / persoană / sejur 



71Vatra Dornei | Balneo | ROMÂNIA

Este situat într-o zonă liniştită, lângă parcul staţiunii şi foarte aproape de 
pârtia de schi. Hotelul dispune de restaurant, sală de conferinţe, piscină 
şi saună. Hotelul este o locaţie ideala pentru organizarea unor întâlniri de 
afaceri, conferinţe, simpozioane, mese festive sau relaxare şi tratament.

LOCALIZARE
Hotel Bradul este situat într-o zonă 
liniştită, lângă parcul staţiunii şi 
foarte aproape de pârtia de schi. 

INFO HOTEL
Hotelul oferă grădina, terasă, 
internet WiFi, parcare proprie, 
şcoală de schi, vânzare premise 
de schi, saună, solar, spa &amp, 
centru wellness, cadă cu hidromasaj, 
piscină interioară, club de noapte/
DJ. Animalele de companie nu sunt 
acceptate. 

CAMERE
Capacitatea de cazare este de 
312 locuri repartizate astfel: 6 
apartamente (dormitor şi living); 
25 camere cu pat matrimonial; 119 
camere cu paturi twin. 

MASA
Restaurantul situat la mezanin, 
dispune de 380-400 de locuri, 
orchestra proprie şi o bucătărie ce 
pregateste mancaruri “ca la mama 
acasă”. Dotările din restaurant 
creează condiţii moderne, care 
satisfac cei mai exigenţi clienţi, 
acestia revenind cu plăcere în 
complexul nostru. 

Hotel Bradul 3

PENSIUNE COMPLETĂ

Este pozitionat chiar în inima oraşului, în vecinătatea Cazinoului, la 
intrarea în parc fiind foarte aproape de pârtia de schi Dealul Negru 
(cca. 250 m.). Turiştii care vor să beneficieze de tratament pot merge la 
Complexul turistic Bradul - Călimăneşti, care se află la numai 100 m.

LOCALIZARE
Situat central în municipiul Vatra 
Dornei, hotelul reprezintă locul ideal 
pentru odihna, relaxare şi punct de 
plecare pentru vizitarea obiectivelor 
turistice din zona

INFO HOTEL
Recepţie, restaurant şi separeuri cu 
50 locuri, bar, muzica şi atmosferă 

intimă, se pot organiza petreceri şi 
recepţii. 

CAMERE
Baie modern echipata în camere, TV- 
cablu, minibar;

MASA
Hotelul dispune de un restaurant 
modern şi primitor, unde clienţii pot 
servi micul dejun, prânzul şi cina.

Hotel Maestro 3

FIŞĂ CONT 85 LEI

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• Copiii cu vârste între 0 şi 3.99 ani au 

gratuitate la cazare cu mic dejun şi fişă cont
de 85 ron/zi inclusă

• Pentru copii nu este inclus tratamentul

Serviciile de masă
• Mic dejun bufet şi fişă cont se consumă în 

sistem à-la-carte din meniul restaurantului.

Servicii de tratament
• Serviciile se realizează în cadrul bazei de 

tratament de la Hotel Bradul – Călimani, de
luni până vineri.

Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi)
• 0-5,99 ani are gratuitate la cazare şi achită

50% din valoarea meselor (23 ron/zi)
• 6-13,99 ani achită 50% din cazare şi mese
• Peste 15 achită integral
• Copiii nu beneficiază de tratament – în 

tarifele de mai jos! Se poate solicita 
tratament la cerere, tarif 21 ron/zi/copil

DUBLĂ STANDARD

8.01, 15.01, 22.01, 29.01, 5.02, 
12.02, 19.02, 18.06, 25.06, 2.07, 
9.07, 16.07, 23.07, 30.07, 6.08, 

13.08, 20.08, 27.08, 3.09

26.02

5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 
9.04, 23.04, 30.04, 7.05, 
14.05, 21.05, 28.05, 4.06, 

11.06 

26.03

 2 adulţi 2243 2197 2128 2197
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 2731 2685 2616 2702
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / fişă cont 85 lei / persoană / zi + tratament 2 proceduri persoană / zi

DUBLĂ STANDARD 16.01, 23.01, 30.01, 06.02, 13.02, 20.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03, 27.03, 03.04, 24.04, 
01.05, 08.05, 15.05, 22.05

 2 adulţi 1802
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 1979
 2 adulţi + 1 copil (6-13.99) 2225
 2 adulţi + 1 copil (14-17.99) 2649
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / pensiune completă / meniu fix + tratament 2 proceduri / zi / persoană
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LOCALIZARE
Hotelul Dorna de patru 
stele din Vatra Dornei 
este locul unde confortul 
dumneavoastră este asigurat 
de cele mai bune servicii şi 
facilităţi şi unde va puteţi 
bucură de o ambianţa 
caldă, relaxantă şi rafinată, 
indiferent că sunteţi într-o 
excursie sau din motive de 
afaceri. 

INFO HOTEL
Room service, curăţătorie 
chimică, serviciu de 
călcătorie, lustruire pantofi, 
Săli de conferinţă şi petreceri, 
fax/copiator. 

SERVICII GRATUITE
Teren de joacă pentru 
copii, receptive deschisă 
nonstop, camera de bagaje, 
lift, încălzire. Animalele de 
companie nu sunt acceptate. 

CAMERE
Hotelul Dorna pune la 
dispoziţia dumneavoastră 
40 spaţii de cazare dotate 
modern, camere tip Standard 
sau Deluxe, apartamente 
Deluxe şi Suite Superior. 
Toate camerele detin TV, 
minibar, seif, baie cu cadă 
sau cu hidromasaj, internet, 
uscător de păr, halate de baie, 
papuci de unică folosinţă, 
produse de îngrijire, acces în 
camere pe bază de cartela 
magnetică.

MASA
Se serveşte în restaurantul 
Dorna unde atmosferă 
distinsă, elegantă, 
rafinamentul mâncărurilor şi 
băuturilor, locaţie accesibilă, 
designul relaxant, sunt doar 
câteva din motivele datorită 
cărora locaţia este ideală 
pentru o masă memorabilă.
Serviciile de masă vor fi 
servite astfel:
• Mic dejun bufet
• Bonuri valorice 100 ron/zi/

pers

Hotel Dorna 4

MIC DEJUN BUFET + BONURI VALORICE 100 LEI

Facilităţi copii
(în camera dublă superioară 4* 

cu 2 adulţi)
• 0-5,99 ani gratuitate la

cazare şi mic dejun
• 6-13,99 ani achită 65 ron/

zi/pers
• 14-17,99 ani achită 88 ron/

zi/pers
• Copiii nu beneficiază de 

tratament 
• Copiii achită bonuri valorice 

la fel ca şi adulţii.

Baze de tratament
Vatra Dornei vă oferă multe 
variante de a vă petrece timpul 
liber într-un mod plăcut şi 
totodată interesant. 
Puteţi trata afecţiuni 
reumatismale şi articulare, 
cardiovasculare, boli asociate, 
metabolice şi de nutriţie, pareze 
şi paralizii, varice, depresii, 
nevroze, surmenaj fizic şi 
intelectual sau boli profesionale. 
Serviciile de care puteţi 
beneficia includ electroterapia, 
hidroterapia, magnetoterapie, 
terapie cu laser, socterapie, 
ozonoterapie (factor de cură 
natural), termoterapia (saună 
uscată, saună umedă), băi 
carbogazoase, împachetări cu 
parafină, gimnastică medicală, 
băi de plante, masajul. 

Oferind acces gratuit la saună, la piscină şi la sala de gimnastică, Hotelul Dorna este situat 
în staţiunea balneară şi de schi Vatra Dornei. Are recepţie deschisă nonstop şi este situată 
la doar 50 de metri de pârtia de schi Parc.

DUBLĂ 4* 08.01-05.03, 
02.07-24.09 12.03, 26.11

19.03, 02.04, 09.04, 
07.05-11.06, 25.06, 
01.10-19.11, 03.12 

26.03 23.04 18.06

 2 adulţi / 4* Standard 3068 2905 2865 2947 3068 2987
 2 adulţi/4*Superior 3170 3007 2966 3052 3170 3088
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99)/4*Superior 3735 3572 3531 3633 3735 3653
 2 adulţi + 1 copil (6-12.99)/4*Superior 4102 3939 3899 4011 4102 4021
 2 adulţi + 2 copil (14-17.99)/4*Superior 5079 4917 4876 5016 5079 4998
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun bufet + bonuri valorice 100 lei / zi / persoană  
+ tratament 3 proceduri / zi /persoană
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Munte
VALEA PRAHOVEI

Valea Prahovei este una dintre cele mai 
importante şi renumite zone turistice de pe 
întreg teritoriul Romaniei. Situată în partea 
sud-estică a ţării, de-a lungul traseului Raului 
Prahova, care îşi croieşte drumul prin Carpaţii 
Meridionali, această regiune impresionează prin 
peisajele naturale şi prin diversitatea atracţiilor 
turistice.
Apreciată ca şi destinaţie de vacanţa ideală, 
indiferent de sezon, Valea Prahovei atrage 

an de an turişti veniţi atât din toate colturile 
tarii, cât şi din strainatate. Această zonă se 
bucură de existenţa a trei elemente esenţiale: 
frumuseţea muntelui, numeroase staţiuni 
montane potrivite atât pentru sporturile de 
iarnă, cât şi pentru drumeţiile şi traseele 
montane din celelalte sezoane şi obiective 
turistice care alcătuiesc o importantă parte din 
patrimoniul cultural al ţării.

Pe Valea Prahovei se găsesc o serie de staţiuni 
renumite căutate de către turiştii din România 
dar şi din străinatate, pentru peisajul deosebit 
care-l oferă prin amplasarea acestor staţiuni, 
pentru sporturile de iarnă practicate aici, 
pentru efectele curative oferite şi pentru 
multe altele. Printre cele mai importante dintre 
aceste staţiuni, se numără: Azuga, Buşteni, 
Sinaia, Predeal.

BUCOVINA

Bucovina este printre cele mai atractive 
si frecventate zone turistice de pe harta 
României. Nu intamplator de altfel, aceasta 
zona, vestita astazi in intreaga lume, a fost 
distinsa in anul 1975 cu premiul international 

“Pomme d’Or” de catre Federatia Internationala 
a Ziaristilor si Scriitorilor de Turism, iar 
multisecularele monumente de arhitectura cu 
fresce interioare si exterioare din acest colt 
de tara au fost trecute de UNESCO in lista 
monumentelor de arta universala.

MARAMUREŞ 

Reprezintă una dintre cele mai frumoase regiuni 
turistice si istorice din România. Nord-vestul 
României se mândreşte cu cele mai variate zone 
naturale, dar şi cu o istorie fascinantă care şi-a 
lăsat amprenta asupra oraşelor din regiune. 
Zonele sunt împânzite cu cetăţi şi mănăstiri 
vechi de secole, dar şi cu nenumărate rezervaţii 
naturale superbe, perfecte pentru cei care vor 
să se piardă prin peisajele idilice ale acestor 
regiuni. Şuieratul puternic al locomotivei cu 
abur răsună printre munţi. Turiştii se urcă la 
bordul bătrânei mocăniţe care începe să se 
târască greoi, pufăind prin pădurea deasă, de 

la marginea României. Mocăniţa de pe Valea 
Vaserului este modalitatea perfectă de a călători 
printr-una dintre cele mai frumoase zone din 
România. Dacă ajungi în Maramureş, e musai 
să vizitezi zona Mara-Cosău-Creasta Cocoşului, 
bogată atât în atracţii turistice naturale, cât 
şi în obiective culturale, cum sunt bisericile 
din lemn. Civilizaţia lemnului a fost dezvoltată 
aici cu ajutorul vastelor teritorii împădurite, 
astfel apărând biserici din lemn în majoritatea 
localităţilor din regiune. Datând din secolele 
16-18, bisericile de lemn din Maramureş sunt şi 
astăzi lăcaşurile de cult în care se ţine slujbe.
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PĂLTINIŞ

Indiferent de sezon, staţiunea montană 
Păltiniş oferă iubitorilor de munte experienţe 
nenumărate. La doar 32 km de oraşul Sibiu, 
staţiunea Păltiniş este situată în inima 
munţilor Cindrel, înconjurată de păduri dese 
şi răcoroase, culmi montane spectaculoase şi 
păşuni întinse.
Sunteţi amatori de drumeţii montane? Atunci 
Păltinişul este destinaţia ideală, deoarece oferă 
numeroase posibilităţi de drumeţii. Nu ştiţi ce 
să alegeţi? Ce spuneţi de o plimbare până în 
vârful Bătrâna? Alături de peisajul încântător 
care vă va captiva privirea, vă puteţi bucura 

de aerul proaspăt şi răcoros. Ajunşi aici nu vă 
lăsaţi intimidaţi de lătratul câinilor şi vizitaţi 
stâna din apropiere, experienţa va fi unică!
Dacă nu aţi obosit, trebuie neapărat să 
continuaţi drumeţia. Puteţi să mergeţi, de 
exemplu până în vârful Cindrel. Fructe de 
pădure delicioase, pajişti înflorite, lacuri 
glaciare. Ce poate fi mai frumos? Dacă aţi 
obosit, opriţi-vă la un izvor, apa rece vă va 
revigora imediat! După o zi petrecută pe 
munte nimic nu poate fi mai plăcut decât un 
foc de tabără sau o cină relaxantă la una dintre 
cabanele din staţiune.

Păltinişul oferă în egală măsură posibilităţi de 
distracţie şi pentru amatorii de cicloturism, 
sporturi extreme sau sporturi motorizate.
Nici iarna nu e loc de plictiseală la Păltiniş: 
pârtii de schi de dificultate medie şi uşoară, 
zăpadă artificială, nocturnă şi chiar un snow 
fun park. Zona Păltinişului este locul prielnic 
pentru practicarea schiului de tură, tocmai 
datorită pantelor domoale şi a lipsei pericolului 
de avalanşe.
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Situat la o altitudine de 993 metri, Hotelul Lux Garden este înconjurat 
de Munţii Bucegi şi oferă camere cu balcon şi vedere la munte. În timpul 
iernii oaspeţii se pot bucura de schi, snowboarding şi săniuş, iar vara pot 
practică ciclism montan sau drumeţii.

LOCALIZARE
Hotelul este situat în Azuga, la baza 
pârtiei de schi, chiar lângă sistemul 
de telegondolă.

INFO HOTEL
Restaurant, parcare proprie gratuită, 
acces persoane cu dizabilităţi, 
internet, păstrare obiecte de valoare, 
bar, terasă, lift, încălzire centrală, 
spaţiu păstrare bagaje, parcare 
subterană (acces gratuit).

CAMERE
TV, minibar, baie cu cadă, internet, 
uscător de păr, acces pe baza de card 
magnetic, detectoare de fum în toate 
locaţiile.

MASA
Se acordă în unitatea restaurantul 
propriu, categoria 5*. 
Restaurantul Lux Garden va pune 
la dispoziţie o listă de preparate 
internaţionale, pregătite cu 
îndemânare de profesionişti 
ai domeniului pentru a satisface 
toate gusturile. 

Hotel Lux Garden 5

MIC DEJUN + FISĂ CONT 100 LEI

Localizarea complexului Wolf îl face destinaţia ideală atât pentru oaspeţii 
în tranzit cât şi pentru cei care doresc o vacanţă minunată.

LOCALIZARE
Amplasarea la numai 150m de DN 73A.

INFO HOTEL
Hotelul Wolf 1*** dispune de 18 camere 
duble dotate cu jacuzzi şi saună pentru 
relaxare, bowling, biliard, darts, închieriri 
ATV şi tiroliană, loc de joacă. Hotelul 
Wolf 2**** are 56 de camere, din care 
2 apartamente, restul fiind single şi 
double, dotate cu cadă, jacuzzi, TV, 
cablu, internet wireless în tot hotelul 

dar şi pe cablu.  Cele 2 hoteluri sunt 
despărţite de restaurantul propriu.

CAMERE
TV, minibar, seif, baie cu dus, balcon, 
internet -cablu, telefon

MASA
Restaurantul Taverna Lupilor alături 
de cramă vă aşteaptă într-o atmosferă 
rustică întregită de instrumentişti 
populari.

Complex Wolf 3 / 4

MIC DEJUN + FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-6,99 ani beneficiază de cazare
cu mic dejun, dar fără pat suplimentar

• Copiii între 7-17,99 ani achită 60 ron
• Copiilor li se aplică fişă cont în valoare

de 50 lei / persoană / zi.

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-6,99 ani au gratuitate

DUBLĂ STANDARD 03-15.02; 
29.11-03.12 16.02-12.03 13.03-13.07 14.07-10.08    

17.08- 28.11 11.08-16.08 04.12-20.12

 2 adulţi 4900 3200 3430 3925 4575 4575
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 5500 3790 3950 4450 5140 5140
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 5770 4060 4250 4750 5410 5410
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fisă cont 100 ron/persoană/zi

DUBLĂ 3*/4*

06.01, 11.01, 26.01, 
10.02, 15.02, 02.03, 
17.03, 22.03, 06.04, 
21.04, 11.05, 26.05, 
31.05, 15.06, 28.09, 
13.10, 18.10, 02.11, 
17.11, 22.11, 07.12

16.01, 05.02, 
20.02, 12.03, 
27.03, 16.04, 
21.05, 05.06, 
25.06, 18.09, 
08.10, 23.10, 
12.11, 27.11, 

17.12

21.01, 31.01, 
25.02, 07.03, 
01.04, 11.04, 
06.05, 16.05, 
10.06, 20.06, 
23.09, 3.10, 
28.10, 07.11, 
02.12, 12.12 

30.06, 
05.07, 
20.07, 
04.08, 
09.08, 
24.08, 
08.09 

10.07, 
30.07, 
14.08, 
03.09

15.07, 
25.07, 
19.08, 
29.08 

13.09

2 adulţi / dublă 3* 1691 1656 1673 1863 1829 1846 1760
2 adulţi + 1 copil (0-6.99) / dublă 3* 1978 1944 1961 2151 2116 2133 2047
2 adulţi + 1 copil (7-17.99) / dublă 3* 2323 2289 2306 2496 2461 2478 2392
2 adulţi + 2 copii (0-6.99)/dubla 3* 2266 2231 2248 2438 2404 2421 2335
2 adulţi / dublă 4* 2024 1978 2001 2254 2208 2231 2116
2 adulţi + 1 copil (0-6.99) / dublă 4* 2312 2266 2289 2542 2496 2519 2404
2 adulţi + 1 copil (7-17.99) / dublă 4* 2657 2611 2634 2887 2841 2864 2749
2 adulţi + 2 copii (0-6.99)/dublă 4* 2599 2553 2576 2829 2783 2806 2691
Tarif în lei / cameră / mic dejun + fişă cont 50 ron / persoană / zi
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Clasificat la 3 stele şi dispunând de facilităţi conforme standardelor 
internaţionale, complexul este unul din cele mai frumoase din zonă 
datorită arhitecturii sale elegante. 

LOCALIZARE
Chiar în centrul staţiunii, într-o zonă cu 
aer curat şi decor specific montan. 

INFO HOTEL
Restaurant, parcare proprie gratuită, 
internet, bar de zi, cramă - 16 locuri, 
centru de închiriere echipament sportiv.

CAMERE
Toate camerele sunt spaţioase şi 
moderne, fiind dotate cu TV, telefon şi 
mini-bar şi beneficiind de baie proprie 
cu cadă şi uscător de păr şi de balcon 
cu vedere asupra panoramei staţiunii. 

MASA
Pentru servirea mesei Restaurant 
Alexandros le face oaspeţilor săi 
propunerea de a redescoperi 
bucătaria tradiţională românească şi 
internaţională prin varietatea opţiunilor 
din meniu. Pe lângă locaţia primitoare, 
mâncărurile gustoase, gătite de 
bucătari profesionişti, restaurantul 
oferă şi un program artistic divers atât 
în barul de zi cât şi în disco-clubul de 
la parter. Balcoanele şi terasa foarte 
spaţioasă vă oferă posibilitatea de a vă 
bucura de frumuseţea zilelor însorite 
la poalele Masivului Bucegi, beneficiind 
de o privelişte absolut spectaculoasă. 

Hotel Alexandros 3

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Oaspeţii Conacului Bavaria pot savura o bere tradiţională bavareză în 
restaurant sau pot răsfoi o carte în biblioteca hotelului. Printre alte 
facilităţi se numără o sală de bal şi o sală de conferinţe. Hotelul Bavaria 
se găseşte la 2 km de Castelul Cantacuzino şi la 8 km de Castelul Peleş. 

LOCALIZARE
Este Amplasat pe strada principală 
din Buşteni, la 2 km de pârtia de schi 
şi teleschiul Kalinderu.

INFO HOTEL
Hotelul Bavaria oferă 2 restaurante, 
unul tradiţional bavarez şi unul cu 
preparate din bucătăria italiană, 
precum şi o terasă unde pot fi 
servite mesele. Printre alte facilităţi 
se numără o sală de bal şi o sală de 
conferinţe. Se oferă parcare gratuită.

CAMERE
Toate unităţile de cazare includ acces 
gratuit la internet WiFi, TV cu ecran 
plat şi canale prin satelit, precum şi 
baie privată cu duş sau cadă, uscător 
de păr şi articole de toaletă gratuite. 
Unele camere au şi balcon cu vedere 
la munte.

MASA
Oferă 2 restaurante, unul tradiţional 
bavarez şi unul cu preparate din 
bucătăria italiană, precum şi o terasă 
unde pot fi servite mesele.

Conac Bavaria 3

FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu doi adulţi)

• Copiii între 0-5,99 ani beneficiază de 
gratuitate la cazare cu mic dejun, fără pat
suplimentar;

• Copiii între 6-9,99 ani achită 10 lei micul 
dejun, fără pat suplimentar, iar cei între 
10-17,99 achită integral micul dejun în 
valoare de 20 lei şi nu beneficiază de pat
suplimentar;

• Copiilor li se aplica fişă cont în valoare
de 50 lei / persoană /zi.

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-5,99 ani au gratuitate la cazare,
dacă nu se solicita pat suplimentar 

• Copiii între 6-11,99 ani achită 50%
din valoarea unui loc în camera

• Copiilor li se aplică fişă cont în valoare
de 50 lei / persoană /zi.

DUBLĂ STANDARD

03.01, 08.01, 13.01, 18.01, 23.01, 28.01, 02.02, 
07.02, 17.02, 22.02, 27.02, 04.03, 09.03, 14.03, 
19.03, 29.03, 03.04, 08.04, 23.04, 03.05, 08.05, 
13.05, 18.05, 23.05, 28.05, 02.06, 07.06, 12.06, 
17.06, 22.06, 20.09, 25.09, 30.09, 05.10, 10.10, 
15.10, 20.10, 25.10, 30.10, 04.11, 09.11, 14.11, 

19.11, 24.11, 29.11, 04.12, 09.12, 14.12

24.03 27.06, 
15.09

02.07, 07.07, 12.07, 
17.07, 22.07, 27.07, 
01.08, 06.08, 11.08, 
16.08, 21.08, 26.08, 
31.08, 05.09, 10.09

 2 adulţi 1504 1553 1523 1601
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 1791 1850 1811 1889
 2 adulţi + 1 copil (6-11.99) 2023 2089 2048 2145
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 Ron / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD

08.01, 19.03, 
23.04, 28.05, 
10.09, 15.10, 

19.11

13.01, 18.01, 02.02, 07.02, 
17.02, 22.02, 09.03, 14.03, 
24.03, 29.03, 03.05, 18.05, 
23.05, 02.06, 07.06, 22.06, 
05.09, 15.09, 20.09, 05.10, 
10.10, 20.10, 25.10, 09.11, 
14.11, 24.11, 29.11, 14.12

23.01, 28.01, 
27.02, 04.03, 
03.04, 08.04, 
08.05, 13.05, 
12.06, 17.06, 
25.09, 30.09, 
30.10, 04.11, 
04.12, 09.12

27.06

02.07, 07.07, 
12.07, 17.07, 
22.07, 27.07, 
01.08, 06.08, 
11.08, 16.08, 
21.08, 26.08

31.08

 2 adulţi 1395 1441 1418 1453 1570 1476
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 1685 1731 1708 1743 1860 1766
 2 adulţi + 1 copil (6-9.99) 1743 1789 1766 1801 1918 1824
 2 adulţi + 1 copil (10-17.99) 1801 1847 1824 1859 1976 1882
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / fişă cont 50 ron / persoană / zi



77Buşteni | Munte | ROMÂNIA

Hotelul Silva este o construcţie modernă cu arhitectură deosebită, 
perfect integrată în peisajul montan al staţiunii, potrivit pentru turiştii 
aflaţi în căutarea unor momente de relaxare în mijlocul unui peisaj 
montan senzational. 

LOCALIZARE
Este amplasat în staţiunea Buşteni, 
pe strada Telecabinei nr. 54 A, la 
poalele Masivului Caraiman, la o 
altitudine de 950 m, în vecinătatea 
staţiei de telecabină Buşteni – 
Babele şi la 15 minute de mers faţă 
de Mânăstirea Caraiman

INFO HOTEL
Hotelul oferă un restaurant mare, 
terasă, bar şi terenuri de sport. 
Accesul la internet Wi-Fi este gratuit. 

CAMERE
Fiecare cameră de la Silva Buşteni 
are balcon şi minibar. Baia privată 
include duş, uscător de păr şi 
articole de toaletă gratuite. t saună, 
minipiscina de 6 locuri. 

MASA
Restaurantul serveşte micul dejun in 
sistem bufet.

Hotel Silva 3

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Situat la 4 km de staţiunea Buvegi şi înconjurat de masivul Bucegi pe 
de o parte şi Munţii Baiului, pe de altă parte, Popasul Vânătorilor oferă 
pentru relaxare un centru Spa al pensiunii dotat cu piscină, saună, jacuzi, 
sală masaj, sală fitness. 

LOCALIZARE 
Se afla în frumoasa staţiune Poiana 
Tapului.

INFO HOTEL
Piscina, saună, jacuzzi, sala masaj, 
sala fitness, parcare gratuită, WiFi 
gratuit.

CAMERE
41 locuri de cazare dispuse în 17 
camere duble, 1 camera tripla şi 2 
apartamente. toate spaţiile de cazare 
sunt dotate (mobilate), TV color şi 
cablu TV, minibar.

MASA
Restaurant

Popasul Vânătorilor 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-6,99 ani, beneficiază de cazare
gratuită cu mic dejun, fără pat suplimentar;

• Copiii între 7-13,99 ani achită 75 lei şi au
inclus patul suplimentar şi micul dejun;

• Copiilor li se aplica fişă cont în valoare de 50
lei / persoană / zi. 

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Un copil între 0-9,99 ani are gratuitate la
cazare, fără pat suplimentar, insa plăteşte 
15 lei micul dejun, iar pentru o familie cu doi 
copii între 0-9,99 ani se plăteşte 50 % din 
contravaloarea unui loc de cazare;

• Copiii între 10-17,99 au gratuitate la cazare
fără pat suplimentar şi achită micul dejun 
integral de 25 lei;

• Copiilor li se aplica fişă cont în valoare de 50
lei / persoană / zi. 

DUBLĂ STANDARD

03.01, 08.01, 13.01, 18.01, 23.01, 28.01, 
02.02, 07.02, 17.02, 22.02, 27.02, 04.03, 

02.07, 07.07, 12.07, 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 
06.08, 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08, 
05.09, 10.09, 15.09, 20.09, 25.09, 30.09, 
05.10, 10.10, 15.10, 20.10, 25.10, 30.10, 

04.11, 09.11, 14.11, 19.11, 24.11, 29.11, 04.12, 
09.12, 14.12

09.03

14.03, 19.03, 29.03, 
03.04, 08.04, 23.04, 
03.05, 08.05, 13.05, 
18.05, 23.05, 28.05, 
02.06, 07.06, 12.06, 

17.06, 22.06

24.03 27.06

 2 adulţi 1668 1599 1495 1544 1530
 2 adulţi + 1 copil (0-9.99) 2041 1972 1869 1930 1903
 2 adulţi + 1 copil (10-17.99) 2099 2030 1926 1989 1961
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD

01.01, 06.01, 11.01, 16.01, 21.01, 26.01, 31.01, 05.02, 10.02, 15.02, 20.02, 25.02, 02.03, 
07.03, 12.03, 17.03, 22.03, 27.03, 01.04, 06.04, 21.04, 26.04, 01.05, 06.05, 11.05, 16.05, 
21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 30.06, 05.07, 10.07, 15.07, 20.07, 
25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08, 19.08, 24.08, 29.08, 03.09, 08.09, 13.09, 18.09, 23.09, 

28.09, 03.10, 08.10, 13.10, 18.10, 23.10, 28.10, 02.11, 07.11, 12.11, 17.11, 22.11, 27.11, 02.12, 
07.12, 12.12, 17.12

 2 adulţi 1553
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 1840
 2 adulţi + 1 copil (7-13.99) 2271
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi



78 ROMÂNIA | Munte | Cheia | Durău

Situat frumos la poalele Munţilor Ciucaş şi Zăganu, la 860 altitudine, 
Hotel Floris are o locaţie paşnică scufundată în natura virgină. Pentru o 
vacanţă activă, pădurile mari care acoperă dealurile oferă posibilităţi pentru 
activităţi în aer liber ca drumeţii, ciclism montan, pescuit şi vânătoare.

LOCALIZARE
Hotel Floris, este un hotel clasificat 
la 3 stele, deschis din Iunie 2008 şi 
localizat în Cheia. 

CAMERE
Hotelul Floris dispune de urmatoarele 
tipuri de camere: 25 camere duble 
standard; 8 camere duble superior; 
2 apartamente. Capacitatea totală: 
80 locuri. Camerele sunt echipate 
cu televiziune prin cablu şi minibar. 
Amatorii de sport, vor găsi terenuri 
de sport în curtea proprie de 
aproximativ 15.000 mp, traversată de 
râul Teleajen. Hotelul Floris dispunde 
de terenuri de tenis de câmp, tenis de 
masă, sală de bowling. De asemenea, 
există posibilitatea de pescuit sau de 

drumeţii montane, Cheia fiind punctul 
de plecare pentru mai multe trasee în 
Munţii Ciucaş. Sala de conferinţe are 
capacitate 99 locuri, Sala Atelier 40 
locuri şi Salonul Party cu oglinzi are 
capacitate 99 locuri. 

RESTAURANT
Restaurantul Ana are specific 
internaţional. Aici sunt servite toate 
mesele (mic dejun, prânz şi cina) şi 
sunt organizate evenimentele festive 
de Crăciun, Revelion, Valentine’s 
Day etc. În anotimpurile calde, există 
posibilitatea savurarii oricărei mese 
într-o privelişte de neuitat, la terasa 
restaurantului. 

Hotel Floris 3

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Hotel Brânduşa din Durau este situat în centrul staţiunii. Este considerat 
un hotel dragut şi accesibil pentru toate categoriile de turişti. 

LOCALIZARE
Hotelul este situat în centrul staţiunii 
Durău.

INFO HOTEL
Restaurant - 150 locuri (cu orchestră), 
parcare proprie - gratuită, bar de zi, 
terasă de vară- 80 locuri, foişor, grătar.

CAMERE
TV, minibar, baie cu cadă sau baie cu 
duş, telefon cu linie internaţională.

MASA
Se acordă în unitatea restaurant 
Brânduşa, categoria I, în sistem 
bonuri valorice.

Hotel Brânduşa 2

BONURI VALORICE 30 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Gratuitate la cazare fără pat suplimentar
pentru copiii între 0-3,99 ani;

• Copiii achită toate mesele, în sistem de bon
valoric. 

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-11,99 ani achită 50% din tariful
de cazare şi beneficiază de pat suplimentar 
şi mic dejun;

• Copiilor li se aplică fişă cont în valoare
de 50 lei / persoană / zi. 

DUBLĂ STANDARD
04.01-29.01, 03.02-28.02, 05.03-30.03, 04.04-09.04, 19.04, 

04.05-29.05, 03.06-28.06, 03.07-28.07, 02.08-27.08, 
01.09-26.09, 01.10-31.10, 05.11-30.11, 05.12-15.12 

25.03

 2 adulţi 1409 1455
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 1905 1967
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD

04.01, 09.01, 14.01, 19.01, 24.01, 29.01, 03.02, 08.02, 13.02, 
18.02, 23.02, 28.02, 05.03, 10.03, 15.03, 20.03, 30.03, 04.04, 

09.04, 19.04, 24.04, 29.04, 04.05, 09.05, 14.05, 19.05, 24.05, 29.05, 
03.06, 08.06, 13.06, 18.06, 23.06

25.03

 2 adulţi 748 772
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 920 950
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / bonuri valorice 30 lei / persoană / zi



79Gura Humorului | Moieciu | Munte | ROMÂNIA

Hotelul Toaca Bellevue este amplasat pe un platou cu vedere la pârtia de 
schi Şoimul, aflată la doar 2 km. Hotelul organizează tururi cu ghid ale 
mănăstirilor, precum şi plimbări cu trăsura şi sania trasă de cai. 

LOCALIZARE
Hotelul Toaca Bellevue este situat în 
apropiere de renumitul Voronet, pe 
cel mai înalt platou a oraşului Gura 
Humorului, cu vedere panoramică 
asupra împrejurimilor şi a pârtiei de ski.

INFO HOTEL
Restaurant - 250 locuri, parcare 
proprie - 200 locuri, supravegheaţă 
video, loc de joacă pentru copii, 
păstrare obiecte de valoare, 
lobby-bar de 40 locuri, terasă.

CAMERE
TV, minibar, baie cu duş, internet prin 
fibră optică, telefon.

MASA
Se acordă în restaurantul propriu, 
à-la-carte, cu preparate din bucătăria 
bucovineană şi internaţională. De 
asemenea ferma proprie asigură 
prepararea mâncărurilor tradiţionale.

Hotel Toaca Bellevue 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Mistral Resort Moieciu reprezintă o locaţie ideală pentru veri răcoroase 
şi ierni pline de zăpadă, pentru o şedere confortabilă şi relaxantă, vă 
aşteaptă cu oferte de cazare şi agrement pentru o vacanţă sau un 
weekend în mijlocul naturii într-un sat tradiţional de munte românesc. 

LOCALIZARE
Complexul Mistral *** este localizat 
la cca 40 km de Braşov, înconjurat 
de Muntii Bucegi pe de-o parte şi 
de Muntii Piatra Craiului pe de altă 
parte la 1130 altitudine.

INFO HOTEL
Mistral Resort Moieciu pune la 
dispoziţia oaspeţilor săi camere 
duble, sală de fitness, loc de joacă 
pentru copii, hamace, sky-bar, săli de 
jocuri, servicii masaj, închirieri ATV-
uri, diverse activităţi pentru copii.

CAMERE
Camere confortabile, cu balcon 
exterior, vedere spre pădure, sau 
către râul Bangaleasa, suprafaţă de 
17 mp, dotate cu mobilier modern, 
doua paturi apropiate de 1 / 1,9 m, 
LCD cu diagonala de 55 cm, TV cablu, 
minibar frigorific, seif, baie proprie cu 
cabină de duş, uscător de păr.

MASA
Restaurantul Mistral are o capacitate 
de 170 de persoane şi va aşteaptă cu 
preparate tradiţionale delicioase, dar 
şi cu preparate internaţionale atent 
selectate astfel încât prânzul şi cina 
dumneavoastră să fie o experienţă 
de neuitat.

Hotel Mistral 3

DEMIPENSIUNE

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-3,99 ani au gratuitate

Facilităţi copii
• Copiii cu vârste între 0 şi 3.99 au gratuitate 

la cazare cu mic dejun şi fişă cont de 50 lei/zi
inclusă în tarife.

DUBLĂ STANDARD

08.01, 09.01, 13.01, 14.01, 18.01, 19.01, 23.01, 
24.01,28.01,29.01, 02.02, 03.02, 07.02, 08.02, 17.02, 18.02, 
22.02, 23.02, 27.02, 28.02, 04.03, 05.03, 09.03, 10.03, 14.03, 
15.03, 19.03, 29.03, 30.03, 03.04, 04.04, 08.04, 09.04, 19.04, 
23.04, 03.05, 04.05, 08.05, 09.05, 13.05, 14.05, 18.05, 19.05, 

23.05, 24.05, 28.05, 29.05, 02.06, 03.06, 07.06, 08.06, 
12.06, 13.06, 17.06, 18.06, 22.06, 23.06, 27.06, 28.06, 02.07, 
03.07, 07.07, 08.07, 12.07, 13.07, 17.07, 18.07, 22.07, 23.07, 

27.07, 28.07, 01.08, 02.08, 06.08, 07.08, 11.08, 12.08, 16.08, 
17.08, 21.08, 22.08, 26.08, 27.08, 31.08,01.09, 05.09, 06.09, 
10.09, 11.09, 15.09, 16.09, 20.09, 21.09, 25.09, 26.09, 30.09, 
01.10, 05.10, 06.10, 10.10, 11.10, 15.10, 16.10, 21.10, 25.10, 

26.10,30.10, 31.10, 04.11, 05.11, 09.11, 10.11, 14.11, 15.11, 19.11, 
20.11, 24.11, 25.11, 29.11, 30.11, 04.12, 05.12, 09.12, 10.12, 14.12

20.03 24.03 25.03 15.12

 2 adulţi 1380 1380 1425 1425 1380
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 1668 1668 1722 1722 1668
Tarife/cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi 

DUBLĂ CU VEDERE LA 
PĂDURE SAU LA RÂU

01.07, 06.07, 11.07, 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08, 20.08, 25.08, 01.07, 
06.07, 11.07, 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08, 20.08, 25.08

 2 ad 1466
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 1466
Tarif în lei / cameră /sejur 5 nopţi / demipensiune



80 ROMÂNIA | Munte | Păltiniş | Poiana Braşov

Confort, eleganţă, bun gust - acestea sunt notele cu care vă întâmpină. 
Fie doriţi să petreceţi clipe de relaxare într-un cadru natural spectaculos, 
fie doriţi să organizaţi activităţi de pregătire profesională, cursuri, 
seminarii, vă stă cu drag la dispoziţie.

LOCALIZARE
Se află la 500 de metri de pârtia de 
schi Păltiniş. 

CAZARE
Hotelul dispune de 96 locuri de 
cazare structurate după cum 
urmează: 40 camere cu două paturi 
individuale, 5 apartamente de lux. 
Camerele cu aer condiţionat au 
balcon, ce oferă vedere la peisajul 
montan. Acestea oferă minibar, 
birou şi zonă de relaxare, cu TV cu 
ecran plat şi canale prin satelit, baie 
proprie cu uscător de păr. 

MASA
Hotelul beneficiază de restaurant 
propriu unde se servesc preparate 
din bucătăria internaţională şi 
dispune de 100 locuri. 

INFO HOTEL
Internet wireless gratuit, parcarea 
privată gratuit, zona de wellness 
contra cost, prânz la pachet, serviciu 
de transfer, spălătorie, serviciu de 
călcătorie, lustruire pantofi, săli de 
conferinţă şi petreceri, fax/copiator, 
facilităţi VIP în cameră, suită 
nupţială. 

Hotel Cindrel 3

MIC DEJUN SAU PENSIUNE COMPLETĂ

Situat la doar 100 de metri de un patinoarul din Poiana Braşov, Hotelul 
Escalade oferă un centru spa cu piscină interioară şi saună. Vă puteţi 
petrece timpul bucurându-vă de biliard, tenis de masă sau bowling, 
disponibile la un cost suplimentar.

LOCALIZARE
Situat la doar 100 de metri de pârtiile 
de schi.

INFO HOTEL
Hotelul Escalade oferă un centru 
spa cu piscină interioară şi saună, 
biliard, tenis de masă sau bowling, 
disponibile la un cost suplimentar. 
De asemenea, puteţi beneficia de 
facilităţi gratuite de fitness.

CAMERE
Toate camerele au baie privată 
şi sunt dotate cu minibar şi 
televizor. Unele au şi un balcon 
mic. Proprietatea este formată din 
2 clădiri, una cu unităţi de cazare 
standard şi cealaltă cu camere 
executive. 

MASA
Hotelul are un bar de zi şi un 
restaurant care serveşte diverse 
preparate locale româneşti, dar şi 
mâncăruri internaţionale. Oaspeţii 
îşi pot începe ziua cu un mic dejun 
tip bufet. 

Hotel Escalade 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-6,99 ani au gratuitate la 
cazare fără pat suplimentar, iar copiii între 
7-17,99 ani achită 55 lei pentru cazare cu pat
suplimentar şi mic dejun;

• Copiilor li se aplica fişă cont în valoare de 50
lei / persoană /zi.

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-9,99 ani beneficiază de cazare
gratuită fără pat suplimentar, insa achită 
contravaloarea micului dejun 30 ron/zi;

• Copiii între 10-17,99 ani achită 70 lei pentru
pat suplimentar şi mic dejun;

• Copiii achită pensiunea completă.

DUBLĂ STANDARD

01.01, 
05.02, 
25.02, 
25.06, 
30.07, 
03.09

06.01, 11.01, 
26.01, 31.01, 
10.02, 15.02, 
15.06, 20.06, 
30.06, 05.07, 
20.07, 25.07, 
04.08, 09.08, 
24.08, 29.08, 

08.09

16.01, 21.01, 
20.02, 10.07, 
15.07, 14.08, 

19.08

02.03, 07.03, 17.03, 
22.03, 06.04, 11.04, 
21.04, 26.04, 11.05, 
16.05, 26.05, 31.05, 
28.09, 03.10, 13.10, 
18.10, 02.11, 07.11, 

17.11, 22.11

12.03, 
16.04, 
21.05, 
08.10, 
12.11

27.03, 01.04, 
01.05, 06.05, 
05.06, 10.06, 
18.09, 23.09, 
23.10, 28.10

13.09

 2 adulţi 1955 1996 1976 1884 1852 1868 1925
 2 adulţi + 1 copil (0-9.99) 2588 2629 2608 2516 2484 2500 2558
 2 adulţi + 1 copil (10-17.99) 2818 2859 2838 2746 2714 2730 2788
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun sau pensiune completă / 80 Ron / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD 3* 04.01-29.01, 
03.02-23.02 28.02

05.03-30.03, 04.04-29.04, 04.05-29.05, 03.06-28.06, 
03.07-28.07, 02.08-27.08, 01.09-26.09, 01.10-31.10, 

05.11-30.11, 05.12-15.12
 2 adulţi 2480 2066 1790
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2770 2356 2080
 2 adulţi + 1 copil (7-17.99) 3087 2673 2397
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi



81Poiana Braşov | Munte | ROMÂNIA

Alpin Resort Hotel, reamenajat şi modernizat complet în perioada 
2005-2007, este unitatea cu cea mai mare capacitate de cazare din 
Poiana Braşov şi un adevarat reper în peisajul turistic al staţiunii 
montane, cu peste 35 de ani de experienţă şi excelentă în domeniu.

LOCALIZARE
Hotelul este situat în centrul staţiunii. 

INFO HOTEL
Club Vogue, WiFi, parcare, recepţie 
nonstop, room service, prânz la pachet, 
închirieri auto, serviciu de transfer, 
spălătorie, serviciu de călcătorie, fax/
copiator. 

CAMERE
700 de locuri de cazare, toate cu vedere 
asupra panoramei magnifice a oraşului. 
Apartamentele dispun fiecare de două 
dormitoare twin şi matrimonial complet 

separate, baie proprie cu jacuzzi, living şi 
terasă comună, minibar, LCD, telefon şi 
internet, mobilier din lemn masiv. 

MASA
Restaurant “À Propos” deschis în vara 
anului 2010 cu gastronomie franceză 
şi mediteraneană desăvârşită de 
buchetul vinurilor nobile, restaurant 
Forest Lounge / vin fiert şi tuică fiartă 
din partea casei, la comenzi à-la-carte 
/ preparate pregătite în faţa oaspeţilor, 
restaurant Tosca, decorat în stil clasic ce 
combină spaţiile deschise cu separeuri 
discrete oferind intimitate şi confort.

Hotel Alpin 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Hotelul Teleferic s-a dezvoltat rapid beneficiind de priveliştea minunată, 
uşurinţa accesului la pârtii iarna, sau la trasee montane vara, cât şi de 
confortul oferit de un ansamblu hotelier modern şi primitor.

LOCALIZARE
Poziţionat la baza pârtiei principale, 
lângă telecabină.

INFO HOTEL
Are în dotare 127 camere şi 
apartamente, 260 locuri de cazare, 
172 locuri de parcare gratuite, 2 
restaurante, 2 café baruri, 1 salon 
Cigar, club de noapte, 4 săli de 
conferinţă, SPA, salon înfrumuseţare, 
piscine, saune, loc de joacă, grădiniţă, 
home cinema, internet gratuit.

CAMERE
Aer condiţionat, TV, minibar, seif, 
baie cu cadă, baie cu duş, balcon, 

internet -gratuit, uscător de păr, acces 
persoane cu dezabilitati, halate de baie 
şi papuci.

MASA
Restaurant 4 Anotimpuri, cu o 
capacitate de 180 locuri este locul ideal 
pentru a vă începe ziua. Proaspete şi 
atent selecţionate, preparatele noastre 
din bufetul de mic dejun, vă oferă 
energie indiferent dacă vă pregătiţi 
pentru o zi la ski, o plimbare relaxantă 
sau o întâlnire de afaceri. Meniul „à-la-
carte” vă oferă o selecţie de mâncăruri 
româneşti, austriece şi internaţionale 
pentru prânz sau cină, servite în cadrul 
tipic al unui elegant hotel de munte.

Hotel Teleferic 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi copii
• Copiii cu vârste cuprinse 0 şi 5.99 ani au

gratuitate la cazare cu mic dejun şi au 
inclusaă fişă cont de 50 lei/zi.

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-1,99 ani au gratuitate la cazare
cu mic dejun.

DUBLĂ STANDARD

03.01, 
13.01, 
18.01, 
02.02, 
07.02, 
17.02, 
22.02 

08.01, 
12.02

23.01, 
28.01 27.02

04.03, 
25.09, 
04.12, 
09.12, 
21.08, 
26.08

09.03, 
14.03, 
24.03, 
05.09, 
15.09, 
20.09, 
14.12, 
31.08, 
01.08, 
11.08, 
16.08 

19.03, 
10.09, 
06.08

29.03

03.04, 
08.04, 
08.05, 
13.05, 
12.06, 
17.06, 
17.07, 
22.07, 
30.10, 
04.11 

18.04, 03.05, 
18.05, 23.05, 
02.06, 07.06, 
22.06, 27.06, 
07.07, 12.07, 
05.10, 10.10, 
20.10, 25.10, 
09.11, 14.11, 

24.11 

23.04, 
28.05, 
02.07, 
15.10, 
19.11

30.09

 2 adulţi 2474 2347 2410 2320 2256 2324 2188 2261 2111 2170 2053 2148
 2 adulţi + 1 copil (0-1.99) 2764 2637 2700 2610 2546 2614 2478 2551 2401 2460 2343 2438
 2 adulţi + 1 copil (2-11.99) 2895 2769 2832 2742 2678 2746 2610 2683 2533 2592 2474 2569
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi

DUBLĂ 
STANDARD

03.01, 08.01, 
13.01, 18.01, 
23.01, 28.01, 
02.02, 07.02, 
12.02, 17.02, 

22.02

27.02

04.03, 
03.04, 
08.05, 
13.05, 
12.06, 
17.06

09.03, 14.03, 
24.03, 29.03, 
28.04, 03.05, 
18.05, 23.05, 
02.06, 07.06, 

22.06

19.03, 
23.04, 
28.05

27.06 02.07, 
06.08

07.07, 
12.07, 
27.07, 
01.08, 
11.08, 
16.08

17.07, 
22.07, 
21.08, 
26.08

31.08

05.09, 15.09, 
20.09, 05.10, 
10.10, 20.10, 
25.10, 09.11, 
14.11, 24.11, 
29.11, 14.12

10.09, 
15.10, 
19.11

25.09, 
30.09, 
30.10, 
04.11, 
04.12, 
09.12

2 adulţi 3684 2972 2465 2515 2415 2569 2664 2773 2719 2673 2651 2551 2601
2 adulţi + 1 
copil (0-5.99) 3974 3262 2755 2805 2705 2859 2954 3063 3009 2963 2941 2841 2891

Tarif în / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi



82 ROMÂNIA | Munte | Predeal 

Cabana Vânătorilor din Predeal a aparţinut iniţial unui comerciant de 
naţionalitate germană. Până în anul 1997 a fost o pensiune obişnuită. 
În acel an a fost preluată ca afacere de către o familie. Astăzi, cei care 
păstoresc acest loc îndrăgit doresc ca fiecare oaspete să se simtă ca acasă. 

LOCALIZARE
Locatia este situată la 800 m de 
Predeal, într-un cadru mirific plin 
de natura iar distanţă faţă de pârtie 
este de 2 km şi faţă de gara 850 m. 

INFO HOTEL
Hotelul poate satisface preferinţele 
oricărui turist, oferind servicii 
precum: room service, bar, restaurant 
cu terasă, parcare, sală de conferinţe, 
servicii de secretariat, internet, 
spălătorie, parcare, informaţii 
turistice, jacuzzi, saună şi faptul că 
acceptă animale de companie este un 

plus pentru cei care vor să îşi aducă 
şi micuţii lor prieteni cu ei.

CAMERE
Hotelul dispunde şi de 24 de camere 
dotate cu mobilier modern, propriile 
bai, televizor, telefon, încălzire 
centrală, aer condiţionat, balcon, 
minibar, key card. 

MASA
Hotelul are un restaurant spaţios, 
precum şi un restaurant la subsol şi o 
terasă de vară. 

Cabana Vânătorilor 3

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Hotel Rozmarin din Predeal şi-a câştigat renumele atât prin calitatea 
serviciilor, dotările moderne şi de calitate, cât şi prin restaurantul 
acestuia. 

LOCALIZARE
Este aproape de Stadionul 
Orăşenesc. Oferă unităţi de cazare 
renovate frumos, cu acces gratuit 
la internet WiFi. Oaspeţii au la 
dispoziţie locuri de parcare gratuite. 

INFO HOTEL
Hotelul Rozmarin include un lounge 
pentru mic dejun, o terasă, o zonă 
de fitness şi o cadă cu hidromasaj. 
De asemenea, clienţii au la dispoziţie 
saună. 

CAMERE
Complet renovat şi cu o arhitectură 
aparte va pune la dispoziţie 64 de 

camere şi 6 aparamente caracterizate 
de caldura şi confortul unui spaţiu în 
care veti dori să reveniţi. Camerele 
au baie proprie, uscător de păr, sunt 
dotate cu minibar şi TV. 

MASA
Organizat pe două etaje, cu ieşire 
către terasa ce oferă priveliştea 
munţilor,restaurantul vă va da 
prilejul să respirati aerul proaspat al 
serilor de vară. Iarna însă, vă puteţi 
încălzi lângă şemineul ce oferă o 
atmosferă de poveste. Restaurantul 
serveşte micul dejun şi preparate din 
bucătăria tradiţională românească, 
însoţite de vinuri din crama hotelului. 

Hotel Rozmarin 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 80 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-5,99 ani beneficiază de 
gratuitate la cazare cu mic dejun, fără pat
suplimentar;

• Copiii între 6-11,99 ani achită 50% din 
valoarea unui loc de cazare şi beneficiază de
pat suplimentar şi mic dejun;

• Copiilor li se aplica fişă cont în valoare de 80
lei / persoană / zi. 

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-5,99 ani au gratuitate la cazare
cu mic dejun, fără pat suplimentar; 

• Copiilor li se aplică fişă cont în valoare
de 50 lei / persoană / zi. 

DUBLĂ STANDARD

03.01, 08.01, 
13.01, 18.01, 
23.01, 28.01, 
02.02, 07.02

17.02, 22.02, 27.02, 04.03, 09.03, 
14.03, 19.03, 29.03, 03.04, 08.04, 
01.08, 06.08, 11.08, 16.08, 21.08, 
26.08, 31.08, 05.09, 10.09, 15.09, 
20.09, 25.09, 30.09, 05.10, 10.10, 

15.10, 20.10, 25.10, 30.10, 04.11, 09.11, 
14.11, 19.11, 24.11, 29.11, 04.12

24,03 23.04, 
27.07

03.05, 08.05, 13.05, 
18.05, 23.05, 28.05, 
02.06, 07.06, 12.06, 
17.06, 22.06, 27.06, 
02.07, 07.07, 12.07, 

17.07, 22.07

 2 adulţi 1495 1323 1366 1231 1208
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 1783 1610 1663 1518 1495
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 ron / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD
01.01, 06.01, 
11.01, 16.01, 
21.01, 26.01

31.01

05.02, 20.02, 
25.02, 02.03, 
07.03, 12.03, 
17.03, 22.03, 
27.03, 01.04, 
06.04, 21.04

06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 
10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 30.06, 05.07, 10.07, 
15.07, 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08, 
19.08, 24.08, 29.08, 03.09, 08.09, 13.09, 18.09, 

23.09, 28.09, 03.10, 08.10, 13.10, 18.10, 23.10, 28.10, 
02.11, 07.11, 12.11, 17.11, 22.11, 27.11, 02.12, 07.12

 2 adulţi 2358 2312 2300 2214
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 2818 2772 2760 2674
 2 adulţi + 1 copil (6-11.99) 3177 3119 3105 2997
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 80 ron / persoană / zi
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Renovat complet în 2010, hotelul a devenit locaţia cea mai căutată 
din Predeal, impresionând prin facilităţile deosebite pe care le pune la 
dispoziţia turiştilor.

LOCALIZARE
Hotel Orizont este situat la numai 
800m de gara Predeal, pe drumul ce 
face legătura între cabana «Trei Brazi» 
şi staţiune şi la 50m de DN1. 

INFO HOTEL
Centrul de recreere Hotel Orizont 
- piscină acoperită, SPA, sală
fitness, jacuzzi, saună uscată, saună
umedă, saună cu infraroşu, masaj,
împacahetări - 5 tipuri. Cele 4 săli
de conferinţă vă stau la dispoziţie
complet utilate şi pregătite pentru
evenimentul dumneavoastră.
Animalele de companie nu sunt
acceptate.

CAMERE
Hotel Orizont dispune de 139 de 
camere în regim single, double şi 
apartament, toate amenajate şi 
dotate conform standardelor de 4 
stele: baie proprie, minibar, telefon şi 
internet gratuit, birou de lucru şi TV, 
aer condiţionat, seif, frigider. 

MASA
O întâlnire de afaceri, o cină romantică, 
o mare petrecere sau un eveniment 
major. Restaurantul Miorita şi crama 
cu specific românesc Mioriţa au fost 
inaugurate în toamna anului 2011. 

Hotel Orizont 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Hotelul a fost renovat complet în anul 2016, managementul a fost 
schimbat, venind cu promisiunea de a îmbunătăţi serviciile şi de a veni în 
întâmpinarea dumneavoastră cu servicii ireprosabile de cazare şi nu numai.

LOCALIZARE
Situat în Valea Prahovei, înconjurat 
de 5 masivi muntoşi iar pârtia de schi 
Clăbucet se află la doar 2 km.

INFO HOTEL
Predeal Comfort Suites oferă o 
saună, un centru de fitness, o piscină 
interioară şi facilităţi spa.

CAMERE
Camerele sunt mobilate cu obiecte 
de fier forjat şi beneficiază de baie 
privată şi de TV cu ecran plat, de 
asemenea, toate camerele oferă pat 
cu baldachin şi o zonă de relaxare.

MASA
Restaurant libanez.

Comfort Suites 5

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 100 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-11,99 ani beneficiază de 
gratuitate la cazare fără pat suplimentar, dar
achită 45 lei micul dejun;

• Copiii între 12-17,99 ani, achită 90 lei / 
noapte pentru pat suplimentar şi mic dejun;

• Copiilor li se aplica fişă cont în valoare de
100 lei / persoană / zi. 

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-5,99 ani beneficiază de
gratuitate la masă şi cazare fără pat 
suplimentar;

• Copiii între 6-11,99 ani achită 35 lei / noapte
pentru cazare cu mic dejun, dar fără pat 
suplimentar; 

• Copiii între 12-17,99 ani achită 80 lei / 
noapte pentru cazare cu mic dejun şi pat
suplimentar;

• Copiilor li se aplica fişă cont în valoare
de 50 lei / persoană / zi.

DUBLĂ STANDARD

02.01, 07.01, 12.01, 17.01, 22.01, 27.01, 01.02, 06.02, 16.02, 21.02, 26.02, 
03.03, 08.03, 13.03, 18.03, 28.03, 02.04, 07.04, 22.04, 07.05, 12.05, 17.05, 
22.05, 27.05, 01.06, 06.06, 11.06, 16.06, 21.06, 26.06, 01.07, 06.07, 11.07, 
16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08, 20.08, 25.08, 30.08, 04.09

23.03

 2 adulţi 2358 2434
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 2645 2731
 2 adulţi + 1 copil (6-11.99) 2846 2939
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 3105 3206
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi

SUITE 01.01- 31.01, 05.02 - 25.02, 02.03-27.03, 01.04-06.04, 21.04, 06.05-31.05, 05.06-30.06, 
05.07-30.07, 04.08-29.08, 03.09-28.09, 03.10-28.10, 02.11-27.11, 02.12-17.12

 2 adulţi 3100
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 3935
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 4195
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 100 ron / persoană / zi



84 ROMÂNIA | Munte | Râşnov | Sinaia

Este un hotel nou, de o discretă eleganţă, situată la poalele cetăţii 
Râşnov. Serviciile de cazare de o calitate deosebită, sunt armonios 
completate, de un restaurant elegant, cu loc de joacă pt. copii, unde 
preparatele mediteraneene fac casă bună cu cele clasice.

LOCALIZARE
Este situat în Râşnov, pe strada Ion 
Creangă nr. 2, la baza Cetăţii Râşnov. 

INFO HOTEL
Hotelul are şi restaurant unde puteţi 
servi preparate tradiţionale pregătite 
de bucătari iscusiţi. De asemenea, 
pentru cei mici există un loc amenajat 
de joacă. În zilele călduroase de vară 
puteţi servi cele mai fine băuturi la 
terasa hotelului sau la bar.

CAMERE
Din cele 37 de camere, 3 sunt 
apartamente, iar alte 5 sunt camere 
double superior, toate camerele având 
incluse posibilitate de preparare a 
ceaiului şi cafelei, seif electronic, TV, 
WiFi gratuit, uscător de păr, halate, 
papuci de unică folosinţă.

MASA
Restaurant elegant unde preparatele 
mediteraneene fac casă bună cu 
cele clasice. O splendidă cofetărie ne 
răsfaţă simţurile cu o gamă variată de 
prăjituri săseşti cât şi new style. 

Hotel Radsor 4

 MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Este o construcţie nouă, dotate cu toate facilităţile tehnologiei moderne, 
dar arhitectural în stilul regal al Peleşului şi se află într-un decor feeric. 
Aici vă puteţi bucura de linişte, intimitate, eleganţă şi confort, toate la 
superlativ.

LOCALIZARE
Hotelul Marami este situat la doar 
250 de metri de castelul Peleş.

INFO HOTEL
Construit în stilul arhitectural 
al Palatului Regal, oferă camere 
spaţioase, cu acces gratuit la internet 
WiFi, un restaurant şi acces gratuit la 
saună, cadă cu hidromasaj şi o sală 
de gimnastică.

CAMERE
Toate camerele includ un TV cu ecran 
plat cu canale prin cablu şi o zonă 
de relaxare cu fotolii. Alte facilităţi 
includ un balcon şi baie privată cu 
duş sau cadă.

MASA
Restaurantul Hotelului Marami 
serveşte preparate culinare din 
bucătăria internaţională. La bar este 
disponibilă o selecţie de băuturi 
calde şi reci. 

Hotel Marami 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-3,99 ani au gratuitate la cazare
cu mic dejun.

Facilităţi copii
• Copiii între 0 – 6.99 ani au gratuitate la

cazare cu mic dejun şi bonuri de 50lei/zi 
incluse;

• Copii între 7 – 14 ani achită 35 lei/zi pentru
mic dejun şi au bonuri de 50 lei/zi incluse.

DUBLĂ STANDARD

09.01, 12.01, 14.01, 17.01, 19.01, 22.01, 24.01, 27.01, 29.01, 01.02, 03.02, 06.02, 
08.02,16.02, 18.02, 21.02, 23.02, 26.02, 28.02, 03.03, 05.03, 08.03, 10.03,13.03, 

15.03 ,18.03, 20.03, 28.03, 30.03, 02.04, 04.04, 07.04, 09.04, 19.04, 22.04, 04.05, 
07.05, 09.05, 12.05, 14.05, 17.05, 19.05, 22.05, 24.05, 27.05, 29.05, 01.06, 03.06, 
06.06, 08.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 21.06, 23.06, 26.06, 28.06, 01.07, 03.07, 
06.07, 08.07, 11.07, 13.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 26.07, 28.07, 31.07, 02.08, 

05.08, 07.08, 10.08, 12.08, 15.08, 17.08, 20.08, 22.08, 25.08, 27.08, 30.08, 01.09, 
04.09, 06.09, 09.09, 11.09, 14.09, 16.09, 19.09, 21.09, 24.09, 26.09,29.09, 01.10, 
04.10, 06.10, 09.10, 11.10, 14.10, 16.10, 19.10, 21.10, 24.10, 26.10, 29.10, 31.10, 

03.11, 05.11, 08.11, 10.11, 13.11, 15.11, 18.11, 20.11, 23.11, 25.11, 28.11, 30.11, 03.12, 
05.12, 8.12, 10.12, 13.12, 15.12

23.03, 
25.03

 2 adulţi 1748 1805
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2036 2102
 2 adulţi + 1 copil (7-13.99) 2208 2280
Tarif în lei /cameră/sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD

04.01, 09.01, 14.01, 19.01, 24.01, 29.01, 03.02, 08.02, 
13.02, 18.02, 23.02, 28.02, 05.03, 10.03, 15.03, 20.03, 
25.03, 30.03, 04.04, 09.04, 19.04, 24.04, 29.04, 04.05, 
09.05, 14.05, 19.05, 24.05, 29.05, 03.06, 08.06, 13.06, 
18.06, 23.06, 28.06, 03.07, 11.09, 16.09, 21.09, 26.09, 

01.10, 06.10, 11.10, 16.10, 21.10, 26.10, 31.10, 05.11, 10.11, 
15.11, 20.11, 25.11, 30.11, 05.12, 10.12, 15.12

08.07 

13.07, 18.07, 23.07, 
28.07, 02.08, 07.08, 
12.08, 17.08, 22.08, 
27.08, 01.09, 06.09

 2 adulţi 1445 1491 1560
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 1735 1781 1850
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun + fişă cont 50 lei / persoană / zi
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Este destinaţia ideală pentru petrecerea unui sejur relaxant şi 
reconfortant, departe de agitaţia cotidiană. Culorile calde, mobilierul 
modern în stil clasic şi profesionalismul, amabilitatea personalului crează 
o atmosferă primitoare, „ca acasă”, ideale pentru odihnă şi relaxare.

LOCALIZARE
Casa Iris este situată în Sinaia, la 
125 km nord de Bucureşti, pe Valea 
Prahovei, una dintre cele mai vizitate 
locaţii turistice din ţară. Staţia 
telegondolei, cu acces la pârtiile de 
schi, se află la 600 de metri.

INFO HOTEL
Acces fitness, la saună şi la jacuzzi. 
WiFi, parcare, săli de conferinţă şi 
petreceri, fax/copiator. Animalele de 
companie nu sunt acceptate. 

CAMERE
Vila este compusă din 13 camere 
duble standard, o cameră dublă 

matrimonială de lux, 4 junior suites 
şi 2 senior suites, toate dotate cu 
televizor LCD, minibar, telefon şi 
acces gratuit la internet. Toate 
camerele au mochetă, grinzi din lemn 
de culoare închisă, precum şi lenjerie 
de pat şi draperii în nuanţe ocru. 

MASA
Restaurantul oferă o varietate de 
mâncăruri din bucătăria tradiţională 
şi internaţională, preparate folosind 
ingrediente proaspete şi de cea mai 
bună calitate. În plus, este amenajat 
un barbecue în aer liber, pentru cei 
care doresc să petreacă seri plăcute 
în jurul grătarului. 

Pensiunea Casa Iris 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 45 LEI

În cadrul hotelului se pot servi preparate culinare deosebite la restaurantul 
propriu cu specific vânătoresc şi preparate gastronomice tradiţionale şi 
internaţionale, terasa completează farmecul cinelor barbeque şi crama 
tradiţională proprie pentru cele mai diversificate gusturi.

LOCALIZARE
Hotelul Cumpatu este situat într-o 
zona de vis a Cartierului Cumpatu 
din Sinaia.

INFO HOTEL
Restaurant, lift, parcare proprie 
monitorizata video, loc de joacă 
pentru copii, internet, păstrare 
obiecte de valoare, sala fitness, 
saună, jacuzzi.

CAMERE
24 camere dintre care 6 duble cu doua 
paturi, 11 camere duble executive 
şi 7 camere duble deluxe.Toate 
camerele includ telefon, LCD TV, 
casetă individuală de valori, mini-bar, 
acces la internet, termostat ambiental 
individual; baile sunt dotate cu cadă, 
feon, alarmă de urgenţă. 

MASA
Se serveşte în restaurantul propriu.

Hotel Cumpatu 4

PENSIUNE COMPLETĂ

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-5,99 ani au gratuitate la cazare
cu mic dejun, cei între 6-11,99 achită 45 lei 
/ zi, iar cei între 12-15,99 achită 65 lei / zi 
pentru cazare cu mic dejun;

• Copiii achită contravaloarea pentru pensiune 
completă.

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-8,99 ani au gratuitate 
la cazare cu mic dejun, iar cei între 9-17,99
ani achită 50 lei;

• Copiilor li se aplica fişă cont în valoare
de 45 lei / persoană/zi. 

DUBLĂ STANDARD

01.01, 06.01, 11.01, 16.01, 21.01, 26.01, 31.01, 
05.02, 20.02, 25.02, 02.03, 07.03, 12.03, 17.03, 
22.03, 27.03, 01.04, 06.04, 21.04, 06.05, 11.05, 
16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06, 15.06, 
20.06, 25.06, 03.09, 08.09, 13.09, 28.09, 03.10, 

08.10, 13.10, 18.10, 23.10, 28.10, 02.11, 07.11, 12.11, 
17.11, 22.11, 27.11, 02.12, 07.12, 12.12, 17.12, 

30.06

05.07, 10.07, 
15.07, 20.07, 
25.07, 30.07, 
04.08, 09.08, 
14.08, 19.08, 

24.08

29.08

 2 adulţi 1555 1763 1815 1711
 2 adulţi + 1 copil (0-8.99) 1815 2023 2075 1971
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 45 lei / persoană / zi

DUBLĂ TWIN

06.01, 11.01, 16.01, 21.01, 26.01, 31.01, 05.02, 10.02, 15.02, 20.02, 25.02, 
02.03, 07.03, 12.03, 17.03, 27.03, 01.04, 06.04, 21.04, 26.04, 01.05, 06.05, 
11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 30.06, 
05.07, 10.07, 15.07, 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08, 19.08, 24.08, 
29.08, 03.09, 08.09, 13.09, 18.09, 23.09, 28.09, 03.10, 08.10, 13.10, 18.10, 

23.10, 28.10, 02.11, 07.11, 12.11, 17.11, 22.11, 27.11, 02.12, 07.12, 12.12

22.03, 24.03

 2 adulţi 2684 2761
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 3418 3517
 2 adulţi + 1 copil (6-11.99) 3673 3778
 2 adulţi + 1 copil (12-15.99) 3786 3894
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / pensiune completă
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Hotelul a fost construit în anul 1983 şi a fost complet renovat în anul 
2011, impunându-se astăzi printr-un stil exclusivist şi modern. Se 
deosebeşte în circuitul hotelier de pe Valea Prahovei prin îmbinarea 
perfectă a stilului bussines cu stilul pleasure.

LOCALIZARE
Hotelul este situat în centrul 
staţiunii, la 5 minute de staţia de 
telecabină şi 30 minute de pârtia 
pentru bob-sanie.

INFO HOTEL
Centru SPA piscină, jacuzzi, saună 
umedă, saună uscata, sala fitness, 
Parcare. Centrul de Divertisment, are 
4 piste de bowling, 4 mese de biliard, 
diverse jocuri (Darts, Air Hockey, 
Fusball) şi un café-bar. 

CAMERE
Sky shower, halate de baie, papuci 
personalizati, uscător de păr, seif, 
linie telefonica directa, TV LED de 
32” (81cm), canale TV internaţionale, 
pay TV, minibar, facilitate de cafea şi 
ceai, balcon, acces gratuit la internet 
de mare viteza WiFi, camera de 
nefumători.

MASA
Se acordă în unitatea restaurant 
International, categoria 4 stele, dejun 
şi cina în sistem à-la-carte, micul 
dejun bufet suedez. 

Hotel Internaţional 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 80 LEI

Cu un stil architectural unic, hotelul Smart reuşeşte să îmbine armonios 
frumuseţea, nobleţea şi farmecul vechiului cu confortul oferit de tehnica 
modernă, toate unite într-un decor deosebit. 

LOCALIZARE
Hotelul Smart este situat la 1, 5 km de 
centrul oraşului Sinaia şi oferă camere 
cu vedere la munţii Bucegi. 

INFO HOTEL
Ofera internet wireless, parcare, 
room service, prânz la pachet, serviciu 
de transfer, spălătorie, serviciu de 
călcătorie, lustruire pantofi, săli de 
conferinţă şi petreceri, fax/copiator. 
Cele 2 săli de conferinţă sunt dotate 
cu internet, flipchart, proiector 
panoramic, ecran. Animalele de 
companie sunt acceptate la cerere, 
gratuit.

CAMERE
Ansamblul de 20 de camere, însumând 
54 locuri de cazare, sunt dotate 
conform standardului de 4 stele, 
având balcon, baie, minibar, internet, 
televizor, telefon. 

MASA
Hotelul Smart dispune de salon 
pentru micul dejun, restaurant, terasă 
acoperită, terasă descoperită, gradină 
de vară, barbeque, loc de joacă pentru 
copii. Confortul, eleganţa şi calitatea 
serviciilor recomandă hotelul ca 
locaţia perfectă pentru organizarea de 
nunţi, petreceri sau alte evenimente 
speciale. 

Hotel Smart 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi pentru copii
• Copiii cu vârste între 0 – 5.99 ani au 

gratuitate la cazare şi mic dejun şi au inclusă
fişă cont de 50 lei/zi;

• Copii cu vârste între 6 – 18 ani au mic dejun,
pat suplimentar şi fişă cont de 50 ron/zi 
incluse.

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-9,99 ani beneficiază de cazare
cu mic dejun şi achită fişă cont integral.

DUBLĂ STANDARD
2.01-27.01, 01.02-06.02, 16.02, 21.02, 26.02, 03.03-28.03, 02.04, 07.04, 22.04,  
07.05-27.05, 01.06-26.06, 01.07-31.07, 05.08-30.08, 04.09-29.09, 04.10-29.10,  

03.11-28.11, 03.12-13.12
 2 adulţi 3220
 2 adulţi + 1 copil (0-9.99) 3680
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 80 lei / persoană / zi

DUBLĂ 

03.01, 08.01, 13.01, 18.01, 23.01, 28.01, 02.02, 07.02, 12.02, 17.02, 22.02, 
27.02, 04.03, 09.03, 14.03, 19.03, 29.03, 03.04, 08.04, 18.04, 23.04, 03.05, 
08.05, 13.05, 18.05, 23.05, 28.05, 02.06, 07.06, 12.06, 17.06, 22.06, 27.06, 
02.07, 07.07, 12.07, 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08, 21.08, 
26.08, 31.08, 05.09, 10.09, 15.09, 20.09, 25.09, 30.09, 05.10, 10.10, 15.10, 

20.10, 25.10, 30.10, 04.11, 09.11, 14.11, 19.11, 24.11, 04.12, 09.12, 14.12

24.03

 2 adulţi 2185 2256
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 2473 2553
 2 adulţi + 1 copil (6-17.99) 2760 2850
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi
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Hotelul Carpathia a fost renovat integral în luna decembrie a anului 2014 
şi pune la dispoziţia turiştilor 70 de camere spatioase, mobilate elegant 
şi dotate cu accesorii de lux, fiind unul dintre cele mai luxoase complexe 
hoteliere de pe Valea Prahovei.

LOCALIZARE
Situat în centrul oraşului Sinaia, 
accesul la Hotel Carpathia este extrem 
de facil, facandu-se direct din DN1.

INFO HOTEL
Restaurant,bar, terasă, păstrare 
obiecte de valoare, piscina acoperită, 
SPA, saună, masaj, salină, centru 
înfrumuseţare.

CAMERE
70 de camere dotate cu TV, minibar, 
baie cu duş, internet, uscător de păr.

MASA
Se oferă în restaurantul propriu cu 
specific internaţional. 

Hotel Carpathia 4

FIŞĂ CONT 50 LEI

Un mic resort de munte şi ski, New Montana Hotel este destinaţia ideală 
pentru recreere şi pentru întâlniri de afaceri, oferind oaspeţilor săi o 
atmosferă plăcută, relaxantă şi servicii de calitate.

LOCALIZARE
Localizat în inima oraşului Sinaia. 

INFO HOTEL
Acces saună, sală de fitness, jacuzzi, 
piscina semiolimpică încălzită, parcare, 
internet wireless, room service, prânz la 
pachet, serviciu de transfer spălătorie, 
serviciu de călcătorie, lustruire pantofi, 
săli de conferinţă şi petreceri, centru de 
afaceri, fax/copiator, club de sănătate 
New Montana. Animalele de companie 
nu sunt acceptate. 

CAMERE
Fiecare din cele 175 de camere 
şi apartamente oferă o privelişte 
spectaculoasă asupra Munţilor Carpaţi. 
Paturile comfortabile asigură un somn 

odihnitor pe saltele de calitate cu 
lenjerii de bumbac atent selecţionate 
şi perne antialergice. Fiecare baie este 
dotată cu cadă, uscător de păr, produse 
cosmetice, halat de baie şi papuci. 

MASA
Restaurantul Artemis oferă o selectie 
variată de preparate din bucătăria 
tradiţional românească dar şi din cea 
internaţională. Deserturile delicioase 
sunt pregătite de chef-ul cofetar în 
laboratorul hotelului New Montana din 
Sinaia. Pentru cei mici există meniuri 
speciale şi sănătoase. “La Terasa”, 
deschisă pe perioada verii este un 
modern restaurant din Sinaia, care se 
evidenţiază prin confortul mobilierului 
şi muzica ambientală. 

Hotel New Montana 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-6,99 ani beneficiază de cazare
cu mic dejun, dar fără pat suplimentar;

• Copiii între 7-13,99 ani achită 54 lei / zi pentru 
cazare cu pat suplimentar şi mic dejun;

• Copiilor li se aplică fişă cont în valoare
de 50 lei / persoană/zi. 

Tratament
Versalitilitatea dotărilor şi a produselor de 
întreţinere şi tratare corporală din gama Mara 
Curatio, dezvoltate special pentru aceste 
dotări, le recomanda tuturor vârstelor, sexelor 
şi acoperă un spectru larg de afecţiuni ale 
omului modern, oferind posibilitatea unor 
cure complete, cu rezultate pozitive, într-o 
multitudine de tratamente corporale. 
Gama de produse şi terapii Mara Curatio se 
adresează ambelor sexe şi tuturor etapelor şi 
procedurilor de tratare a organismului, de la 
tratarea şi întreţinerea pielii, a tonusului mental 
şi muscular, a înlăturării stresului, a tratării 
afecţiunilor respiratorii, până la remineralizarea 
organismului, catifelarea intensă, exfolierea 
eficientă, efectele calmante, antiinflamatoare şi 
antiacneice, revigorante, energizante etc. 

DUBLĂ DELUXE

15.01-31.01, 
04.02- 24.02, 
30.06-30.07, 
03.08-23.08

25.02, 1.03

2.03-31.03, 
01.04-06.04, 
20.04-30.04, 
01.05-31.05, 
04.06-24.06

22.03, 
26.03

25.06, 
29.06

24.08, 
28.08

29.08-28.09, 
03.10-28.10, 
01.11-27.11, 
01.12-16.12

 2 adulţi 1955 1771 1725 1781 1863 1932 1840
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2243 2059 2013 2078 2151 2220 2128
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 2444 2260 2214 2286 2352 2421 2329
 2 adulţi + 1 copil (12-17.99) 2645 2461 2415 2494 2553 2622 2530
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / fişă cont 50 ron / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD
2.01-27.01, 01.02-26.02, 03.03-28.03, 02.04-07.04, 22.04-27.04, 

02.05-27.05, 01.06-26.06, 01.07-31.07, 05.08-30.08, 04.09-29.09, 
04.10-29.10, 03.11-28.11, 03.12-13.12

23.03

 2 adulţi 2002 2067
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 2290 2364
 2 adulţi + 1 copil (7-13.99) 2601 2686
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi
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Este un hotel de 4 stele, având o tradiţie de 91 de ani, care vă oferă cele 
mai bune condiţii de relaxare, refacere şi afaceri. Palace are dotări şi 
facilităţi de cel mai înalt nivel. 

LOCALIZARE
Hotelul Palace este situat în parcul 
central al staţiunii, Parcul Ghica, la 
200 metri de centrul staţiunii Sinaia. 

INFO HOTEL
Cele 150 de camere de care dispune 
complexul sunt disponibile în regim 
single, double twin şi matrimonial, 
garsonieră şi apartament, fiecare 
dispunând de facilităţi înalt calitative. 
Oferă parcare, internet wireless, 
închirieri maşini; room-service, 
spălătorie-curăţătorie. Animalele de 
companie nu sunt acceptate. Centrul 
Spa include: piscină, saună umedă, 
saună uscată, jacuzzi, sală de fitness şi 
zonă de relaxare. 

CAMERE
Camerele sunt echipate cu mobilier 
foarte elegant, cu minibar, TV prin 
cablu, internet, telefon cu linie 
internaţională şi beneficiază toate de 
băi proprii cu căzi cu hidromasaj şi 
uscătoare de păr. 

MASA
Restaurantul hotelului pune la 
dispoziţia clienţilor o gamă largă de 
preparate tradiţionale românesti dar 
şi internaţionale. Băuturile sunt dintre 
cele mai bune iar vinurile provin de la 
cele mai cunoscute podgorii. 

Hotel Palace 4

DEMIPENSIUNE

Ioana Hotels a fost inaugurat în anul 2011 fiind un boutique hotel 
clasificat la categoria 5 stele, aşezat într-un cadru natural de excepţie, 
într-o zonă liniştită, lângă pădure. Ioana Hotels prezintă o arhitectură 
modernă şi care totodată se încadrează foarte bine în zonă.

LOCALIZARE
Hotelul de tip boutique Ioana este 
situat într-o zonă liniştită din Munţii 
Bucegi, mai sus de oraşul Sinaia. 
Telecabina Cota se află la doar 300 m 
de Hotelul Ioana, iar la Castelul Peleş 
şi Castelul Pelişor se poate ajunge 
pe jos în aproximativ 30 de minute. 
Există un microbuz care opreşte 
chiar în faţa hotelului, dar în centrul 
oraşului Sinaia se poate ajunge şi pe 
jos în aproape 40 de minute.

INFO HOTEL
Facilităţile spa includ saună, cadă cu 
hidromasaj şi diferite tipuri de masaj.

CAMERE
Toate camerele Hotelului Ioana sunt 
decorate frumos în culori pastelate, 
au paturi de înaltă calitate şi balcon. 
În fiecare cameră există TV cu ecran 
plat. Baia elegantă are halate de baie 
şi papuci.

MASA
Restauranul Forest, unic în România, 
serveşte preparate din bucătăria 
internaţională şi specialităţi locale 
oaspeţilor care iau masa înconjuraţi 
de copaci. 

Hotel Ioana 5

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-6,99 ani au gratuitate la cazare
cu mic dejun; 

• Copiii între 7-11,99 ani achită 100 ron/zi pat
suplimentar cu mic dejun;

• 12-16,99 ani achită 170 ron/zi pat
suplimentar cu mic dejun.

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• Copiii între 0-3,99 ani au cazarea gratuită,
fără pat suplimentar;

• Mesele fiind în sistem fişă cont, copiii,
indiferent de vârstă le achită.

DUBLĂ 4*

03.01, 08.01, 13.01, 18.01, 23.01, 28.01, 02.02, 07.02, 12.02, 17.02, 22.02, 27.02, 04.03, 09.03, 
14.03, 19.03, 24.03, 29.03, 03.04, 08.04, 23.04, 28.04, 03.05, 08.05, 13.05, 18.05, 23.05, 28.05, 
02.06, 07.06, 12.06, 17.06, 22.06, 27.06, 02.07, 07.07, 12.07, 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 
11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08, 05.09, 10.09, 15.09, 20.09, 25.09, 30.09, 05.10, 10.10, 15.10, 

20.10, 25.10, 30.10, 04.11, 09.11, 14.11, 19.11, 24.11, 29.11, 04.12, 09.12, 14.12
 2 adulţi 1965
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 2285
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun şi cina / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD
03.01, 08.01, 13.01, 18.01, 23.01, 28.01, 02.02, 07.02, 12.02, 17.02, 22.02, 27.02, 04.03, 
09.03, 14.03, 19.03, 24.03, 29.03, 03.04, 08.04, 18.04, 23.04, 28.04, 03.05, 08.05, 13.05, 

18.05, 23.05, 28.05, 02.06, 07.06, 12.06, 17.06, 22.06
 2 adulţi 2910
 2 adulţi + 1 copil (0-6.99) 3200
 2 adulţi + 1 copil (7-11.99) 3775
 2 adulţi + 1 copil (12-16.99) 4178
Tarif în lei / cameră / sejur de 5 nopţi / mic dejun + fişă cont 50 lei / persoană / zi
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LOCALIZARE
Zan Hotel, este situat în 
staţiunea Voineasa, la circa 
600 m de Obârţia Lotrului.

INFO HOTEL
ZAN Hotel va oferă un cadru 
perfect pentru relaxare, 
odihnă, întâlniri de afaceri, 
evenimente, team building-
uri sau pur şi simplu pentru 
petrecerea câtorva zile în 

compania celor dragi. Hotel 
deţine piscină acoperită, SPA 

-piscină, jacuzzi, solar, saună
umedă şi uscată, sala fitness,
teren de fotbal de dimensiuni
considerabile, dotat cu
nocturnă. 

CAZARE
Camerele au aer condiţionat,
TV cu ecran cu canale plat
cu canale prin cablu, minibar

baie cu uscător de păr şi 
articole de toaletă gratuite, 
precum şi balcon. Sunt 
disponibile halate de baie şi 
papuci.

MASA
Cu o atentă selecţie de 
preparate din bucătăria 
internaţională, Restaurantul 

„Floare de Colţ” îşi propune 
să reinterpreteze reţete 

clasice după o reţetă 
personală a la Zan, în care 
punem accent pe simplitate 
şi savoare. În meniul 
restaurantului „Floare de 
Colţ” vei găsi o varietate 
de preparate culinare din 
bucătăria internaţională în 
care încercăm să presărăm 
savoarea şi prospeţimea 
ingredientelor locale.

Hotel Zan 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 100 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)
• Gratuitate la cazare cu mic 

dejun până la vârstă de 6 ani;
• Între 6 – 18 ani achită 41 lei

pentru pat suplimentar şi 
mic dejun inclus/copil

Servicii de masă
• Mic dejun bufet;
• Fişă cont în regim à-la-carte

din meniul restaurantului

Fie că îţi doreşti să explorezi frumuseţea locurilor, pe traseele montane din zonă, sau îţi 
doreşti să fi departe de zgomotul şi poluarea oraşului, de la Zan Hotel te vei întoarce, de 
fiecare dată, relaxat şi plin de energie. 

DUBLĂ 

03.01, 08.01, 10.01, 15.01, 17.01, 22.01, 24.01, 29.01, 31.01, 05.02, 07.02, 12.02, 14.02,19.02, 
21.02,26.02, 28.02, 05.03, 07.03,12.03, 14.03,19.03, 28.03, 02.04, 04.04, 18.04, 23.04, 25.04, 30.04, 

02.05, 07.05, 09.05, 14.05, 16.05, 21.05, 23.05, 28.05, 30.05, 04.06, 06.06, 11.06, 13.06, 18.06, 20.06, 
25.06, 27.06, 02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08, 13.08, 
15.08, 20.08, 22.08, 27.08, 29.08, 03.09, 05.09, 10.09, 12.09, 17.09, 19.09, 24.09, 26.09, 01.10, 03.10, 

08.10, 10.10, 15.10, 17.10, 22.10, 24.10, 29.10, 31.10, 05.11, 07.11, 12.11, 14.11, 19.11, 21.11, 26.11, 28.11, 
03.12, 05.12, 10.12

21.03, 26.03

2 adulţi 2302 2352
Tarif în lei / cameră / sejur 7 nopţi / mic dejun şi fişă cont 100 lei / cameră / zi
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Agroturism
LOCALIZARE

Teritoriul României prezintă o mare varietate 
de valori culturale istorice - arta populară, 
etnografie, folclor, tradiţii, vestigii istorice - 
un cadru natural armonios îmbinat, cu un fond 
peisagistic variat şi pitoresc. Toate acestea 
sunt valente ale turismului rural românesc în 
mod special.

Datorită bogăţiei şi frumuseţii zonelor de 
podiş, acestea sunt bine populate, iar tradiţiile, 
obiceiurile populare transmise din generaţie 
în generaţie, ca şi legendele şi poveştile 
localnicilor sunt tot atâtea atracţii alături de 
vinuri, rachiuri ori preparate gastronomice 
tradiţionale ca şi chemări, cărora cel ce a avut 
şansa de a le cunoaşte, nu le poate rezista. 

Turismul rural şi agroturismul au cunoscut o 
dezvoltare semnificativa în România, şi se 
poate afirma ca se aliniaza din ce în ce mai mult 
standardelor europene din acest domeniu. În 
prezent, în ţara noastră există o varietate largă de 
unităţi agro de cazare: case de oaspeţi ţărăneşti, 
conace, mici castele care se concentrează în zone 
montane, subcarpatice sau depresionare. 
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Reussdorfer Hof (situată la 600m de complexul Valea Verde) este cea mai 
mare casă din Cund, restaurată pentru a satisface numeroasele cereri din 
partea familiilor şi grupurilor mari care călătoresc împreună.

LOCALIZARE
Într-o vale romantică, nu departe de 
oraşul medieval Sighişoara, se află 
staţiunea Valea Verde - în micul sătuc 
Cund un loc special pentru oaspeţii 
noştri. Dragostea pentru natură, 
legătura puternică cu Transilvania 
rurală, capacitatea de a crea o 
atmosferă liniştitoare şi relaxată şi 
pasiunea pentru mâncarea bună sunt 
principiile esenţiale care îi călăuzesc în 
aventura Valea Verde. 

INFO HOTEL
Casa este situată pe drumul principal 
din sat şi are o grădină extinsă, cu 
numeroşi copaci şi mult spaţiu, precum 
şi vederi superbe către dealurile care 
înconjoară Cundul. Fiind o zonă fără 

conexiune la reţeaua de telefonie 
mobilă, Valea Verde vă poartă într-o 
călătorie spre origini.  

CAZARE
Casa este compusă dintr-un 
apartament cu 3 dormitoare dotate cu 
bai proprii, living şi bucătărie complex 
utilată; două apartamente cu două 
dormitoare fiecare. Toate dormitoarele 
au paturi duble sau paturi gemene, 
un dulap pentru haine şi un fotoliu 
confortabil. Băile au fie duş, fie cadă, 
WC şi chiuvetă. 

MASA
Serviciile de masă pot fi valorificate în 
cadrul complexului Valea Verde (600m 
distanţă). 

Valea Verde Resort 3

DEMIPENSIUNE

La Pensiunea Dracula Daneş admiri remarcabile peisaje transilvăniene 
de pe terasa sau de la piscina pensiunii, savurezi specialităţile culinare 
internaţionale sau locale şi descoperi fascinanta lume a echitaţiei creată 
în jurul calului.

LOCALIZARE
O zonă deosebit de pitorească este 
şi Valea Stejăreni, păzită de Hanul 
Dracula, la 6 km de Sighişoara şi 5 
km de Pensiunea Dracula. 

INFO HOTEL
Pensiunea Danes dispune de 
piscina în aer liber cu terasa, sala 
de conferinta, barbeque în foişor 
cu produse traditionle, loc de joacă 
pentru copii, minifermă animale, 
masă de ping pong, centru de 
echitaţie. 

CAMERE
Toate camerele din cadrul pensiunii 
sunt dotate cu grup sanitar propiu cu 
dus, tv cu cablu tv. 

Domeniul Dracula Daneş 3

MIC DEJUN + FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• 0-4,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare
cu mic dejun şi achită fişă cont integral;

• 5-17,99 ani achită 60 lei pat suplimentar şi
mic dejun şi achită fişă cont integral.

Facilităţi copii
• În camera dublă copiii până la 2 ani 

neîmpliniţi beneficiază de gratuitate
• Atentie nu se pot pune paturi suplimentare 

în camerele duble

Servicii de masă 
• Se servesc în resortul Valea Verde - la 600 m

distanţă de Reussdorfer Hof.
• Serviciile de masă principal – se servesc

à-la-carte – dintr-un meniu propus.

Înscrieri timpurii
• 10 % la serviciile de cazare până la 31.03

DUBLĂ
06.01, 13.01, 20.01, 27.01, 03.02, 10.02, 17.02, 24.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 
07.04, 05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 
28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10

 2 adulţi + 1 copil 1.99 ani 2673
 1 adult 1994
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi cină meniu propus

DUBLĂ ÎN PENSIUNE

06.01, 11.01, 16.01, 21.01, 26.01, 31.01, 
05.02, 10.02,15.02, 20.02, 25.02, 02.03, 
07.03, 12.03, 17.03, 22.03, 27.03, 01.04, 
06.04, 21.04, 26.04, 03.10, 08.10, 13.10, 
18.10, 23.10, 28.10, 02.11, 07.11, 12.11, 

17.11, 22.11, 27.11, 02.12, 07.12, 12.12, 17.12

06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 
31.05, 05.06, 10.06, 15.06, 20.06, 
25.06, 30.06, 05.07, 10.07, 15.07, 
20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 
14.08, 19.08, 24.08, 29.08, 03.09, 

08.09, 13.09, 18.09, 23.09

28.09

 2 adulţi 1392 1508 1485
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 1682 1798 1775
 2 adulţi + 1 copil (5-17.99) 2030 2146 2123
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun + fişă cont 50 lei / persoană / zi
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Conacul Archia este situat într-o zonă rurală liniştită la 5 km de Deva şi 
oferă camere cu aer condiţionat şi acces gratuit la internet WiFi. Asigură 
numeroase activităţi de agrement şi are o piscină în aer liber şi o sauna.

LOCALIZARE
Conacul Archia se află la 3 kilometri 
de centrul oraşului Deva.

INFO HOTEL
Oferă camere cu aer condiţionat şi 
acces gratuit la internet WiFi. Asigură 
numeroase activităţi de agrement şi 
are o piscină în aer liber şi o saună.

CAMERE
Fiecare cameră de la Conacul Archia 
este amenajată individual şi este 
prevăzută cu minibar, TV prin satelit, 
birou, halat de baie şi papuci.

MASA 
Restaurant 

Conacul Archia 5

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Secret Garden este un complex hotelier modern de 4 stele din mediul rural 
românesc, inaugurat în vara anului 2007. Complexul constituie locul perfect 
pentru sejururi şi vacanţe, fiind situat departe de aglomeraţia oraşului, 
meritându-şi pe deplin renumele de „Grădina Secretă”.

LOCALIZARE
La 15 km de Baia Mare, în satul Dăneşti.

INFO HOTEL
Wireless, parcare privată (nu necesită 
rezervare), serviciu de transfer, 
piscina interioară şi cele 3 piscina 
exterioare cu apă încălzită, saună, 
sală de fitness, teren de sport 
multifuncţional (fotbal, tenis, baschet) 
ce dispune de nocturnă. Servicii 
cu plată: room service, spălătorie, 
curăţătorie, călcătorie, săli de 
conferinţă şi petreceri, bărbier/salon, 
suită nupţială, masaj, wellness. 
Ziare, seif, magazine (în unitatea de 
cazare), camere pentru nefumători, 

facilităţi pentru persoane cu 
mobilitate redusă, lift, încălzire, zonă 
pentru fumători, aer condiţionat. 

CAZARE
Toate aceste camere şi apartamente 
sunt dotate cu: mobilier deosebit, 
minibar, televizor, TV prin satelit, 
telefon în camer, cabine de duş, 
uscător de păr, telefon în baie, halat 
de baie, şlapi.

MASA
Oaspeţii complexului pot savura 
preparate rafinate din patrimoniul 
culinar românesc şi internaţional, 
dispune de terasa de 150 de locuri. 

Complex Secret Garden 4

DEMIPENSIUNE

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• 0-11,99 ani gratuitate la cazare cu mic dejun 
şi achită 20 lei suplimentul de demipensiune.

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• 0-4,99 ani gratuitate la cazare cu mic dejun
şi achită integral fişă cont;

• 5-9,99 ani achită 30 lei micul dejun şi integral
fişă cont, fără pat suplimentar.

DUBLĂ STANDARD et. 2 
(cameră cu cabină duş)

01.01, 06.01, 11.01, 16.01, 21.01, 26.01, 31.01, 05.02, 10.02, 15.02, 20.02, 25.02, 02.03, 07.03, 
12.03, 17.03, 22.03, 27.03, 01.04, 06.04, 11.04, 16.04, 21.04, 26.04, 01.05, 06.05, 11.05, 16.05, 
21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 30.06, 05.07, 10.07, 15.07, 20.07, 25.07, 

30.07, 04.08, 09.08, 14.08, 19.08, 24.08, 29.08, 03.09, 08.09, 13.09, 18.09, 23.09
 2 adulţi 1730
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 2020
 2 adulţi + 1 copil (5-9.99) 2193
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi

DUBLĂ STANDARD

01.01, 06.01, 11.01, 16.01, 21.01, 26.01, 31.01, 05.02, 20.02, 25.02, 02.03, 07.03, 12.03, 
17.03, 22.03, 27.03, 01.04, 06.04, 21.04, 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 
10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 30.06, 05.07, 10.07, 15.07, 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 
14.08, 19.08, 24.08, 29.08, 03.09, 08.09, 13.09, 18.09, 23.09, 28.09, 03.10, 08.10, 13.10, 

18.10, 23.10, 28.10, 02.11, 07.11, 12.11, 17.11, 22.11, 27.11, 02.12, 07.12, 12.12, 17.12
 2 adulţi 1696
 2 adulţi + 1 copil (0-11.99) 1811
 2 adulţi + 2 copii (0-11.99) 2422
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / demipensiune şi acces piscina interioară şi exterioară, saună şi sală fitness
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Hotelul Romaniţa se află la numai 10 minute de mers cu maşina de 
centrul oraşului Baia Mare, într-o ambiaţă ferită de aglomeraţia urbană, 
oferind unităţi de cazare cu un design impresionant, piscină în aer liber şi 
terasă de vară. Accesul WiFi este gratuit în întreaga proprietate.

LOCALIZARE
Hotelul Romaniţa este situat 
la intrarea în oraşul Baia Mare, 
în localitatea Recea, pe drumul 
european E58, într-o ambianţă ferită 
de aglomeraţia urbana.

INFO HOTEL
Restaurant - terasă, bar, parcare 
proprie -privată şi supravegheaţă, 
zonă de relaxare cu fotolii. 

CAZARE
Aer condiţionat, TV, minibar, baie 
cu cadă, baie cu duş, balcon -pentru 
camerele twin, internet wireless 
gratuit, uscător de păr, telefon, halat, 
birou, mochetă, detectoare de fum 
şi sisteme de prevenire a incendiilor, 
accesul în camere se face pe baza de 
cartele magnetice.

MASA
Se acordă în Restaurantul Romaniţa, 
categoria 3 stele.

Hotel Romaniţa 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Înconjurat de păduri, la 3,5 km de Mănăstirea Suceviţa, complexul oferă 
unităţi de cazare cu TV prin satelit, precum şi restaurant şi spa. Complexul 
vă invită să vă lasaţi ademeniţi de rustic şi traditional, de natural şi gustos, 
de linişte şi confort, dar mai ales de ospitaliatea bucovineană.

LOCALIZARE
Înconjurat de păduri, la 3, 5 km de 
Mănăstirea Suceviţa, Complexul 
Turistic Bucovina oferă unităţi de 
cazare cu TV prin satelit, precum şi 
restaurant şi spa. 

INFO HOTEL
Complexul Turistic Bucovina include 
bar, câteva terase în aer liber, 
facilităţi de grătar pentru oaspeţi, 
precum şi loc de joacă pentru 
copii. Contra cost oaspeţii se pot 

relaxa în centrul spa, care oferă 
piscină interioară, saună şi cadă cu 
hidromasaj sau se pot antrena în 
centrul de fitness sau se pot bucura 
de un joc de biliard sau tenis

CAZARE
Toate unităţile sunt mobilate 
funcţional, amenajate cu podea 
din lemn şi au baie privată cu duş, 
uscător de păr şi articole de toaletă 
gratuite. De asemenea, unele unităţi 
au balcon. 

Complex Turistic Bucovina 4

DEMIPENSIUNE

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

•  0-4,99 ani beneficiază de gratuitate la
cazare cu mic dejun;

•  5-11,99 ani sau adult achită 27 lei pentru
cazare (în pat cu părinţii) şi mic dejun.

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• 0-3,99 ani gratuitate la cazare cu mic dejun,
fişă cont o achită integral.

DUBLĂ STANDARD

01.01, 06.01, 11.01, 16.0121.01, 26.01, 31.01, 05.02, 10.02, 15.02, 20.02, 25.02, 02.03, 07.03, 
12.03, 17.03, 22.03, 27.03, 01.04, 06.04, 21.04, 26.04, 01.05, 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 
31.05, 05.06, 10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 30.06, 05.07, 10.07, 15.07, 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 
09.08, 14.08, 19.08, 24.08, 29.08, 03.09, 08.09, 13.09, 18.09, 23.09, 28.09, 03.10, 08.10, 13.10, 

18.10, 23.10, 28.10, 02.11, 07.11, 12.11, 17.11, 22.11, 27.11, 02.12, 07.12, 12.12, 17.12
 2 adulţi 1455
 2 adulţi + 1 copil (0-4.99) 1455
 2 adulţi + 1 copil (5-11.99) 1611
Tarif în lei / cameră /sejur 5 nopţi / demipensiune

DUBLĂ STANDARD

01.01, 06.01, 11.01, 16.01, 21.01, 26.01, 31.01, 05.02, 20.02, 25.02, 02.03, 07.03, 12.03, 
17.03, 22.03, 27.03, 01.04, 06.04, 21.04, 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 
10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 30.06, 05.07, 10.07, 15.07, 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 
14.08, 19.08, 24.08, 29.08, 03.09, 08.09, 13.09, 18.09, 23.09, 28.09, 03.10, 08.10, 13.10, 

18.10, 23.10, 28.10, 02.11, 07.11, 12.11, 17.11, 22.11, 27.11, 02.12, 07.12, 12.12, 17.12
 2 adulţi 1714
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 2001
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi 
+ acces SPA şi piscina exterioară
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Aflat undeva la graniţa dintre veacuri acolo unde istoria si-a facut rostul 
ei, în inima Transilvaniei, într-un colţ de legendă şi civilizatie, Castelul 
Prinţul Vânător se vrea un strigăt în timp, o chemare spre regăsirea unor 
vremuri demult apuse. 

LOCALIZARE
Este un hotel tip boutique unicat 
aflat chiar în inima Transilvaniei, 
amestecând facilităţi moderne cu 
stilul arhitectură şi obiecte în stil 
medieval. În apropiere se pote 
vizita o veche salină, Castrul Roman 
Potaissa, lacuri sărate şi diverse 
mănăstiri. 

INFO HOTEL
Complexul turistic vă oferă cazare 
în 2 apartamente, 5 junior suite, 9 

camere single şi 2 camere duble. Tot 
aici puteţi vizita un loc cu adevărat 
unic: un castel miniaturizat construit 
din piatră veche, cu o sală unde 
poate fi văzut prinţul Dracula pe un 
tron de piatră. 

CAZARE
În cadrul hotelului puteţi petrece o 
noapte bună de somn în camera dvs. 
confortabilă şi luxoasă, cu paturi de 
fier şi fotolii opulente din lemn şi 
piele. 

Complex Prinţul Vânător 4

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Este situat în Maramureşul Istoric, la 1.5 km de centru localităţii Vişeu de 
Sus, departe de vacarmul centrului urban aglomerat. Ospitalitatea specifică 
locului, bucătăria bogată şi diversificată, amabilitatea personalului şi 
calitatea serviciilor sunt motivele care vă vor face să reveniţi în acest loc. 

LOCALIZARE
Este situat la 1500 de metri de 
centru. Mocăniţa este la 2 km 
departare.

INFO HOTEL
Hotelul pune la dispoziţie un loc 
de joacă pentru copii şi o parcare 
privată gratuită. Acesta include un 
centru spa cu o saună şi o cadă cu 
hidromasaj. Hotelul oferă un teren de 
tenis şi acces WiFi gratuit. 

CAZARE
Camerele sunt dotate cu TV prin 
cablu, un minibar şi o baie, echipată 
cu articole de toaletă gratuite şi un 
uscător de păr. Unele camere au 
balcon. 

MASA
Restaurantul à-la-carte al Hotelului 
Gabriela serveşte preparate din 
bucătăria internaţională şimâncăruri 
tradiţionale româneşti. În incintă 
există un bar şi o terasă. 

Hotel Gabriela 3

MIC DEJUN ŞI FIŞĂ CONT 50 LEI

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• 0-3,99 ani gratuitate la cazare cu mic dejun,
fisa cont o achita integral;

• 4-13,99 ani achita 35 lei/zi pat suplimentar si
fisa cont o achita integral.

Facilităţi copii 
(în cameră cu 2 adulţi)

• 0-5,99 ani gratuitate la cazare cu mic dejun,
fişă cont o achită integral;

• 6-18 ani sau adult achită 90 lei pat 
suplimentar + mic dejun şi fişă cont
o achită integral.

DUBLĂ STANDARD

03.01, 08.01, 13.01, 18.01, 23.01, 28.01, 02.02, 07.02, 12.02, 17.02, 22.02, 27.02, 
04.03, 09.03, 14.03, 19.03, 29.03, 03.04, 08.04, 18.04, 23.04, 28.04, 03.05, 
08.05, 13.05, 18.05, 23.05, 28.05, 02.06, 07.06, 12.06, 17.06, 22.06, 27.06, 

02.07, 07.07, 12.07, 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 
31.08, 05.09, 10.09, 15.09, 20.09, 25.09, 30.09, 05.10, 10.10, 15.10, 20.10, 25.10, 

30.10, 04.11, 09.11, 14.11, 19.11, 24.11, 29.11, 04.12, 09.12, 14.12

24.03

 2 adulţi 1926 1989
 2 adulţi + 1 copil (0-5.99) 2214 2286
 2 adulţi + 1 copil (6-17.99) 2731 2820
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi 

DUBLĂ TWIN

01.01, 06.01, 11.01,16.01, 21.01, 26.01, 
31.01, 05.02, 10.02, 15.02, 20.02, 25.02, 
02.03, 07.03, 12.03, 17.03, 22.03, 27.03, 
01.04, 06.04, 21.04, 26.04, 03.10, 08.10, 
13.10, 18.10, 23.10, 28.10, 02.11, 07.11, 

12.11, 17.11, 22.11, 27.11, 02.12, 07.12, 12.12

01.05, 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 
26.05, 31.05, 05.06, 10.06, 15.06, 
20.06, 25.06, 30.06, 05.07, 10.07, 
15.07, 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 
09.08, 14.08, 19.08, 24.08, 29.08, 
03.09, 08.09, 13.09, 18.09, 23.09

28.09

 2 adulţi 1438 1495 1472
 2 adulţi + 1 copil (0-3.99) 1725 1783 1760
 2 adulţi + 1 copil (4-13.99) 1926 1984 1961
Tarif în lei / cameră / sejur 5 nopţi / mic dejun şi fişă cont 50 lei / persoană / zi
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Litoral Bulgaria
LOCALIZARE

Daca nu vreti sa ramaneti pe litoralul romanesc 
in vara aceasta, cele mai potrivite destinatii 
de litoral sunt cele de pe litoralul bulgaresc al 
Marii Negre. Ar fi bine sa va alegeti statiunea, in 
functie de bugetul pe care vi-l puteti permite, 
pentru ca sunt toate sansele de a iesi mai ieftin 
cu un pachet all inclusive.

O rezervare efectuata din timp, asigura 
destinatia dorita si hotelul dorit, la un pret 

cu reduceri cuprinse între 10% si 35%, uneori 
pâna la 50%.

Este bine stiut deja ca locurile la hotel si 
transportul sunt mai ieftine cu pâna la 25%, 
daca sunt rezervate din timp pentru perioadele 
de sezon. Pentru aceasta perioada, ofertele 
din România si din Bulgaria sunt asemanatoare, 
generic vorbind. În schimb, hotelierii romani 

nu ofera in numar foarte mare inca servicii „all 
inclusive”.

Fie ca este vorba de litoralul românesc sau 
cel bulgaresc, cei mai multi români prefera sa 
isi petreaca concediul anual la mare. Preturile 
sunt apropiate si în România si în Bulgaria, însa 
calitatea serviciilor oferite este cea care face 
diferenta.

NISIPURILE DE AUR

Statiune premiata cu Blue Flag – recunoastere 
internationala pentru calitatea plajelor si 
a serviciilor turistice de litoral, statiunea 
reprezinta o destinatie de vacanta de top.

Multi turisti recomanda statiunea celor care 
prefera linistea în fata „distractiei”, familistilor 
si celor cu copii. Statiunea are si suficiente 
posibilitati de distractie: terase, cluburi etc.
In cadrul statiunii, pentru cei care-si doresc, 
exista conditii foarte bune de agrement: parc 
nautic, sky nautic etc.

ALBENA

Plaja este curata, lata, nisipul este fin si nu este 
aglomeratie.
Sezlongul nu se plateste, face parte din oferta 
hotelului la care esti cazat. Este plina de locuri 
de joaca si jocuri pentru cei mici, indiferent de 
vârsta.

Aici ai parte si de padure, caci în spatele 
hotelurilor este o rezervatie naturala. Datorita 
motivele enumerate mai sus este o statiune 
aleasa de foarte multi parinti. Mâncarea este 
bine gatita.

OBZOR

Este o statiune ce ofera o plaja de 7 km 
lungime, hoteluri si multe pensiuni private, 
restaurante unde puteti savura adevarate 
delicii culinare. De cativa ani, statiunea se 
afla intr-o continua extindere, construindu-se 
permanent cate ceva. Merita mentionat aici, 
Aqua Park-ul de la Hotel Sol Luna Bay.

La Obzor se gasesc cele mai bune plaje din 
Bulgaria, linistite, aerisite, chiar si in varf de 
sezon. Cele cateva hoteluri din aceasta statiune 
ofera un raport calitate pret convenabil.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Gergana 4

LOCALIZARE
Pe plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Un pat dublu sau două paturi 
separate, aer condiţionat individual, 
TV prin satelit, telefon, mini bar, baie 
cu duş/cadă, uscător de păr, terasă, 
podea acoperită cu gresie, vedere la 
parc sau la mare.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, lobby bar, snack bar, bar 
la piscină, Wi-Fi în lobby (gratuit), 
schimb valutar, room service, 
parcare nepăzită (permis de acces 
pe perioada sejurului – contra cost), 

accesul cu animale de companie este 
permis (contra cost).

ALTE TIPURI DE CAMERE
7 apartamente cu 1 dormitor (max. 
2+1 persoane, 35 m²), 4 apartamente 
cu 2 dormitoare (max. 4+1 persoane, 
50 m²). 

PLAJĂ
Plajă publică, cu nisip; 2 şezlonguri si o 
umbrela la plajă – gratuit. La piscină: 
umbrele şi şezlonguri – gratuit.

De la 63 €
Perioada: 20.05–07.06, 15.09–30.10.

LOCALIZARE
La 900 m de plajă şi de centrul 
staţiunii.

DOTĂRI CAMERĂ
Un pat dublu şi un pat single / două 
paturi de o persoana şi un fotoliu 
extensibil, aer condiţionat, LCD TV 
prin cablu, telefon, acces la internet, 
baie cu dus, uscător de păr, terasă. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, bar, Wi-Fi în zonele 
publice (gratuit), seif (contra cost), 
schimb valutar, centru SPA, sala 
de animaţie (400 locuri), parcare 
nepăzită (permis de acces pe 

perioada sejurului – contra cost), 
piscină pentru copii, tobogan, loc 
de joacă, accesul cu animale de 
companie este permis (contra cost). 
Alte tipuri de camere
3 studiouri (max. 2+2 persoane).

PLAJĂ
Plajă publică, cu nisip; 2 şezlonguri 
şi o umbrela la plajă – gratuit, 
transport regulat la plajă de la 9.30 la 
17.00 – gratuit. La piscină: umbrele şi 
şezlonguri – gratuit.

De la 61 €
Perioada: 20.05–07.06, 15.09–30.10.

Albena | BULGARIA

Primasol Ralitsa Superior 3

DUBLĂ 
STANDARD

20.05 – 07.06 
15.09 – 30.10

08.06 – 21.06 
04.09 – 14.09

22.06 – 09.07 
28.08 – 03.09

10.07 – 27.08

2 AD 61 € 84 € 101 € 112 €

2 AD + 1 CH 
(0-11.99)

62 € 85 € 101 € 113 €

DUBLĂ SIDE SEA 
VIEW

20.05 – 07.06 
15.09 – 30.10

08.06 – 21.06 
04.09 – 14.09

22.06 – 09.07 
28.08 – 03.09

10.07 – 27.08

2 AD 63 € 86 € 108 € 134 €

2 AD + 1 CH 
(0-11.99)

63 € 86 € 108 € 134 €

Highlights

Program Dine 
Around: gratuit: 
toţi turiştii a căror 
rezervare este 
de minim 7 nopţi 
cu program all 
inclusive sau all 
inclusive plus (până 
pe 30.06.2016 şi 
după 01.09.2016), 

pot beneficia 
de un prânz şi o 
cină, într-unul din 
restaurantele à la 
carte. (necesită 
rezervare, iar 
aceasta trebuie 
făcută până la 
ora 15.00, în ziua 
anterioară). 

Highlights

Program Dine 
Around: gratuit: 
toţi turiştii a căror 
rezervare este 
de minim 7 nopţi 
cu program all 
inclusive sau all 
inclusive plus (până 
pe 30.06.2016 şi 
după 01.09.2016), 

pot beneficia 
de un prânz şi o 
cină, într-unul din 
restaurantele à la 
carte. (necesită 
rezervare, iar 
aceasta trebuie 
făcută până la 
ora 15.00, în ziua 
anterioară).

ALL INCLUSIVE PLUS ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All inclusive Plus Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All inclusive
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

BULGARIA | Albena

DUBLĂ 
STANDARD

20.05 – 07.06 
15.09 – 30.10

08.06 – 21.06 
04.09 – 14.09

22.06 – 09.07 
28.08 – 03.09

10.07 – 27.08

2 AD 84 € 114 € 147 € 161 €

2 AD + 1 CH 
(0-11.99)

84 € 114 € 147 € 161 €

DUBLĂ SIDE SEA 
VIEW

20.05 – 07.06 
15.09 – 30.10

08.06 – 21.06 
04.09 – 14.09

22.06 – 09.07 
28.08 – 03.09

10.07 – 27.08

2 AD 63 € 86 € 108 € 134 €

2 AD + 1 CH 
(0-11.99)

63 € 86 € 108 € 134 €

Laguna Beach 4Kaliakra 4

Highlights

Program Dine 
Around: gratuit: 
toţi turiştii a căror 
rezervare este 
de minim 7 nopţi 
cu program all 
inclusive sau all 
inclusive plus (până 
pe 30.06.2016 şi 
după 01.09.2016), 

pot beneficia 
de un prânz şi o 
cină, într-unul din 
restaurantele à la 
carte. (necesită 
rezervare, iar 
aceasta trebuie 
făcută până la 
ora 15.00, în ziua 
anterioară).

Highlights

Program Dine 
Around: gratuit: 
toţi turiştii a căror 
rezervare este 
de minim 7 nopţi 
cu program all 
inclusive sau all 
inclusive plus (până 
pe 30.06.2016 şi 
după 01.09.2016), 

pot beneficia 
de un prânz şi o 
cină, într-unul din 
restaurantele à la 
carte. (necesită 
rezervare, iar 
aceasta trebuie 
făcută până la 
ora 15.00, în ziua 
anterioară).

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE PLUS

LOCALIZARE
Pe plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat individual, TV prin 
cablu, telefon, mini-bar, baie cu 
cabina de dus, uscător de păr, terasă. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, lobby bar, snack bar, 
Wi-Fi în zonele publice (gratuit), seif 
(contra cost), piscină pentru copii, 
tobogan, loc de joacă, Mini Club, 
parcare nepăzită (permis de acces 
pe perioada sejurului – contra cost), 

accesul cu animale de companie este 
permis (contra cost, la cerere).

PLAJĂ
Plajă publică, cu nisip; 2 şezlonguri si 
o umbrela la plajă – gratuit
La piscină: umbrele şi şezlonguri–
gratuit.

De la 63 €
Perioada: 20.05–07.06, 15.09–30.10.

LOCALIZARE
Pe plajă.

DOTĂRI CAMERĂ SUPERIOARĂ
Aer condiţionat, LCD TV prin satelit, 
mini-bar, telefon, seif (gratuit), cafea 
şi ceai – gratuit, Wi-Fi (gratuit), 
baie cu dus / cada şi uscător de păr, 
terasă, podea acoperită cu covor. 
Toate camerele au vedere la mare.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, restaurant a la carte, 
snack bar, lounge bar, bar la 
piscină, Wi-Fi în lobby (gratuit), 
sala de animaţie (Kaliakra), piscină 
pentru copii (Kaliakra), loc de joacă 

(Kaliakra), programe de animaţie 
şi sport, disco-club pentru copii, 
parcare nepăzită (permis de acces 
pe perioada sejurului – contra cost), 
accesul cu animale de companie este 
permis (contra cost, la cerere).

PLAJĂ
Plajă publică, cu nisip; 2 şezlonguri si 
o umbrela la plajă – gratuit.
La piscină: umbrele şi şezlonguri –
gratuit.

De la 84 €
Perioada: 20.05–07.06, 15.09–30.10.

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All inclusive Plus Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All inclusive
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Albena | BULGARIA

Flamingo Grand 5Laguna Garden 4

Highlights

Program Dine 
Around: gratuit: 
toţi turiştii a căror 
rezervare este 
de minim 7 nopţi 
cu program all 
inclusive sau all 
inclusive plus (până 
pe 30.06.2016 şi 
după 01.09.2016), 

pot beneficia 
de un prânz şi o 
cină, într-unul din 
restaurantele à la 
carte. (necesită 
rezervare, iar 
aceasta trebuie 
făcută până la 
ora 15.00, în ziua 
anterioară).

ALL INCLUSIVE MIC DEJUN

LOCALIZARE
La 130 m de plajă, în centrul staţiunii.

DOTĂRI CAMERĂ
Un pat dublu şi o canapea sau două 
paturi separate, aer condiţionat 
individual, TV prin cablu, telefon, 
mini-bar, baie cu cabina de dus, 
uscător de păr, terasă, podea 
acoperită cu covor. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, lobby bar, snack bar, 
Wi-Fi în zonele publice (gratuit), 
seif (contra cost), schimb valutar, 
piscină pentru copii, tobogan, loc de 
joacăă (Laguna Beach), Mini Club, 

parcare nepăzită (permis de acces 
pe perioada sejurului – contra cost), 
accesul cu animale de companie este 
permis (contra cost, la cerere).

ALTE TIPURI DE CAMERE
4 studiouri (max. 2+1 persoane, 25 m²). 

PLAJĂ
Plajă publică, cu nisip; 2 şezlonguri si 
o umbrela la plajă – gratuit.
La piscină: umbrele şi şezlonguri –
gratuit.

De la 53 €
Perioada: 20.05–07.06, 15.09–30.10.

DUBLĂ 
STANDARD

20.05 – 07.06 
15.09 – 30.10

08.06 – 21.06 
04.09 – 14.09

22.06 – 09.07 
28.08 – 03.09

10.07 – 27.08

2 AD 53 € 71 € 93 € 112 €

2 AD + 1 CH 
(0-11.99)

53 € 71 € 93 € 112 €

LOCALIZARE
La 150 m de plajă, în centrul staţiunii.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant à la carte, bistro, lobby 
bar, room service, centru SPA, Wi-Fi 
în lobby (gratuit), piscină exterioară 
mare cu atracţii – 1200 m², biblioteca 
pe plajă, sauna (pentru oaspetii cazati 
în Studio Executive), caldarium (pentru 
oaspetii cazati în Studio Executive), 
baie de aburi (pentru oaspetii cazati 
în Studio Executive, piscină pentru 
copii, tobogane cu apa, loc de joacă, 
coltul copiilor, jocuri electronic, parcare 
păzita (permis de trecere – contra 

cost), accesul cu animale de companie 
este permis (contra cost).

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat central, televiziune 
prin satelit, bucatarioara cu zona de 
luat masa, cafea şi ceai, mini-bar, 
telefon, acces la Internet (gratuit), 
seif (gratuit), baie cu cabina de dus 
şi cada, baie pentru oaspeti, uscător 
de păr, halate de baie şi papuci, 
terasă cu şezlonguri şi masa, podea 
acoperită cu gresie.

De la 58 €
Perioada: 20.05–07.06, 15.09–30.10.

STUDIO LUX 20.05 – 07.06 
15.09 – 30.10

08.06 – 21.06 
04.09 – 14.09

22.06 – 09.07 
28.08 – 03.09

10.07 – 27.08

2 AD 58 € 86 € 113 € 122 €

2 AD + 1 CH 
(0-11.99)

59 € 867 € 114 € 123 €

Tipuri camere
• 14 Studiouri

Executive, 2
Apartamente cu 
2 dormitoare, 6
Apartamente cu 

2 dormitoare, 12 
Apartamente cu 
2 dormitoare, 4 
Mezonete cu 3 
dormitoare

Plajă
Plajă publică, cu 
nisip; 2 şezlonguri 
şi o umbrela la 

plajă – gratuit. La 
piscină: umbrele şi 
şezlonguri- gratuit

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All inclusive Plus Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

BULGARIA | Duni

Hotelul Royal Castle este cel mai nou hotel din Elenite, deschis în vara 
anului 2010. Hotelul pune la dispoziţie şezlonguri şi umbrele gratuite, atât 
pe plajă, cât şi la piscină. 

LOCALIZARE
La 250 m de plajă, pe stâncile de 
deasupra Vilelor Elenite. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, un restaurant à la carte, 
pivnita cu vinuri, lobby bar, bar în 
gradina, piscină interioara, piscină în 
aer liber, Wi-Fi (gratuit), parc acvatic, 
centru SPA, gradinita “Aladin” 
(pentru copii cu vârsta între 4-12 
ani, în hotel Royal Bay, parcare auto 
păzita (gratuit), accesul cu animale 
de companie nu este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
21 junior suite cu vedere la mare 
(max. 2+1 persoane, 55 m²), 47 junior 
suite cu vedere la parc (max. 2+1 

persoane, 55 m²), 4 apartamente cu 
un dormitor (max. 2+1 persoane, 70 
m²), 8 apartmente de lux cu două 
dormitoare – Hollywood, Safari, 
Country, Zodiak (max. 4 persoane, 
125 m²).

De la 85 €
Perioada: 03.05–31.05, 11.09–30.09.
11.09 – 30.09.

LOCALIZARE
La 50 m de plajă. 

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat central, televiziune 
prin satelit, mini-bar, telefon, seif 
(contra cost), acces la Internet (contra 
cost), baie cu dus / cada, uscător de 
păr, balcon, podea acoperită cu covor. 
Vedere la parc, la mare sau la piscină.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant cu terasă, 2 restaurante 
à-la-carte – Milanese şi Mehana, 2 
piscine de relaxare (312 m², în fata 

hotelurilor Holiday Village&Pelican), 
piscină interioara (168 m², doar pentru 
oaspetii hotelului Marina Royal Palace), 
accesul cu animale de companie nu 
este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
43 suite Junior (max. 2+2/3+1 
persoane, 32 – 36 m²), 54 apartamente 
cu 1 dormitor (max. 2+2/3+1 persoane, 
38 – 40 m²).

De la 117 €
Perioada: 26.05–14.06, 16–30.09.

Marina Royal Palace 5Royal Castle 4

Plajă
• Plajă lata, cu nisip

fin şi un golf cu 
apă putin adanca

• Umbrele şi
şezlonguri cu
saltele – pe plajă

şi la piscină – 
gratuit

• Prosoape de plajă
(gratuit)

• Duşuri, cabine de
schimb

Highlights
Oaspetii hotelului 
Marina Royal 
Palace pot folosi 

toate facilitatile din 
statiune.

Plajă

• Plajă lata, cu
nisip fin şi un
golf cu apă putin
adanca, umbrele
şi şezlonguri cu
saltele – pe plajă

• La piscină –
prosoape de plajă
(gratuit), duşuri,
cabine de schimb

Highlights
Gratuit: Aquapark 
Atlantida (umbrele 
de soare şi 
şezlonguri gratuit, 

între 01 Iunie – 15 
Septembrie, de la 
09:00 la 17:00)

DUBLĂ PARK 
VIEW

03.05 – 31.05
11.09 – 30.09

01.06 – 15.06
04.09 – 10.09

16.06 – 30.06
28.08 – 03.09

01.07 – 27.08

2 AD 85 € 106 € 117 € 127 €

DUBLĂ PARK 
VIEW

26.05 – 14.06 
16.09 – 30.09 15.06 – 30.06 01.07 – 31.08 01.09 – 15.09

2 AD 117 € 138 € 160 € 139 €

2 AD + 1 CH 
(0-5.99)

118 € 139 € 160 € 139 €

2 AD + 1 CH 
(6-11.99)

141 € 166 € 192 € 167 €

ALL INCLUSIVEDEMIPENSIUNE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All inclusive



101

Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Elenite | BULGARIA

LOCALIZARE
Pe plajă. 

DOTĂRI CAMERĂ
2 paturi twin, pat suplimentar 
(fotoliu-pat), aer condiţionat central, 
televiziune prin satelit, mini-bar, 
telefon, seif (contra cost), baie cu 
dus / cada de baie, uscător de păr, 
balcon, vedere la parc sau la mare.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, 2 restaurante a-la-
carte – Milanese şi Mehana (6 zile pe 
săptămână), restaurant a-la-carte 
Safari în the Marina Beach (bucatarie 

internationala) cu plata pe loc, lobby 
bar, bar la piscină, snack bar pe plajă, 
disco bar (Holiday Village), bar la 
terenul de tenis (Holiday Village), 
schimb valutar, magazine, sala de 
conferinte, parcare păzita (contra 
cost), piscină de activitate(2 320 m², 
în fata hotelului Marina Beach, langa 
hotelul Marina Royal Palace), 2 piscine 
de relaxare (312 m², în fata hotelurilor 
Holiday Village&Pelican), accesul cu 
animale de companie nu este permis.

De la 111 €
Perioada: 26.05–14.06, 16–30.09.

LOCALIZARE
La 250 m de plajă, pe stâncile de 
deasupra Vilelor Elenite. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, 2 restaurante à-la-carte, 
lobby bar, bar la piscină, club de 
noapte (în complex), piano bar (în 
hotelul Royal Castle, schimb valutar, 
centru SPA (în complex), piscină 
pentru copii, gradinita “Aladin” 
(pentru copiii cu varste între 4 şi 12 
ani, în hotelul Royal Bay).

ALTE TIPURI DE CAMERE
45 studiouri cu vedere la parc (max. 
2+2/3 persoane, 42 m2), 9 studiouri 
cu două dormitoare cu vedere la 
mare (max. 4+2/4 persoane, 50 m2), 
37 de studiouri cu două dormitoare, 
cu vedere la parc (max. 4+2/4 
persoane, 50 m2). 

De la 56 €
Perioada: 01.06–10.06, 11.09–30.09.

Royal Park 4Marina Beach 5

Plajă
• Plajă privata, cu 

nisip
• Umbrele de soare 

şi şezlonguri – 
gratuit

• La piscină: 
umbrele şi 
şezlonguri – 
gratuit

Highlights
Aqua parc Atlantida 
Utilizare gratuita 
a toboganelor cu 
apa, piscinelor, 
şezlongurilor şi 

a umbrelelor de 
soare. Consumatia 
la bar este gratuita 
pentru oaspetii cu 
All Inclusive.

Plajă
• Plajă lata, cu nisip 

fin şi un golf cu 
apă putin adanca

• Umbrele şi 
şezlonguri cu 
saltele – pe plajă 

şi la piscină – 
gratuit 

• Prosoape de plajă 
(gratuit)

• Duşuri, cabine de 
schimb 

Highlights
Oaspetii hotelului 
Marina Beach 
pot folosi toate 
facilitatile din 

statiune exceptand: 
restaurantul 
principal, lobby bar, 
piscină interioara.

DUBLĂ PARK 
VIEW

01.06 – 10.06
11.09 – 30.09

11.06 – 25.06
31.08 – 10.09

26.06 – 11.07
23.08 – 30.08

12.07 – 22.08

2 AD 56 € 83 € 106 € 109 €

2 AD + 1 CH 
(0-5.99)

56 € 83 € 106 € 109 €

2 AD + 1 CH 
(6-11.99)

56 € 84 € 107 € 110 €

DUBLĂ PARK VIEW 26.05 – 14.06 16.09 
– 30.09

15.06 – 30.06 01.09 
– 15.09

01.07 – 31.08

2 AD 111 € 132 € 153 €

2 AD + 1 CH (0-5.99) 112 € 133 € 154 €

2 AD + 1 CH (6-11.99) 133 € 158 € 184 €

Hotel Royal Park este situat în statiunea Elenite, singura statiune cu 
vedere orientata complet spre sud oferind turiştilor o privelişte de neuitat 
la rasaritul soarelui. 

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All inclusive
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

BULGARIA | Kavarna

BEDROOM APP POOL 
VIEW

22.05 – 08.06 
12.09 – 15.09

09.06 – 22.06 
07.09 – 11.09

23.06 – 07.07 
27.08 – 06.09

07.07 – 26.08

2 AD 60€ 75 € 87 € 104 €

2 AD + 1 CH (0-6.99) 60 € 75 € 87 € 104 €

2 AD + 1 CH (7-13.99) 60 € 75 € 87 € 104 €

Hotelul Regina Maria a fost dat în folosinţă în 01.07.2010 combinând 
stilul a 7 designeri diferiţi, camerele fiind decorate în 3 stiluri diferite – 
european, asiatic şi mediteranean. 

LOCALIZARE
La 20 m de plajă. 

DOTĂRI CAMERĂ
Camera de zi şi dormitor cu două 
paturi separate, usa între camere, aer 
condiţionat individual, TV prin cablu, 
telefon, frigider, Wi-Fi – gratuit, 
balcon, mobilier pe balcon, baie 
cu cada, bideu, uscător de păr (la 
cerere, la receptie), podea acoperită 
cu parchet, pat suplimentar (canapea 
extensibilă), posibilitate pentru al 
doilea pat suplimentar, curăţenie 
în camera – zilnic, schimbare 
prosoape – de 3 ori pe săptămână, 

schimbare lenjerie de pat – de 3 ori 
pe săptămână, vedere la mare sau 
la parc.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, lobby bar, bar la piscină, 
schimb valutar, room service, centru 
SPA, sala de conferinte, salon 
coafura, parcare nepăzită (gratuit), 
accesul cu animale de companie nu 
este permis.

De la 67 €
Perioada: 03.05 – 14.07, 26.08 – 30.09.

LOCALIZARE
La 900 m de plajă şi la 800 m de 
centrul staţiunii.

DOTĂRI CAMERĂ
Camera de zi şi dormitor cu două 
paturi separate, usa între camere, 
aer condiţionat, TV prin cablu, 
telefon, frigider, Wi-Fi, balcon, baie 
cu cada, bideu, uscător de păr, podea 
acoperită cu parchet, pat suplimentar, 
curăţenie în camera – zilnic, schimbare 
prosoape – de 3 ori pe săptămână, 
schimbare lenjerie de pat – de 3 ori pe 
săptămână, vedere la mare sau la parc.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal, bar lobby, bar 
la piscină, aer condiţionat în locurile 
publice, Internet în lobby, seif, 
facilitati generale pentru persoane cu 
dizabilitati, parcare păzita, secţiunea 
pentru copii la piscină exterioară (apa 
incalzita), tobogane de apa, gradinita, 
club pentru copii, animaţie, loc de 
joacă, animalele de companie nu sunt 
permise. 

De la 60 €
Perioada: 22.05 – 08.06, 12.09 – 15.09.

Topola Skies Golf & Spa 5Regina Maria 4

DOUBLE ROOM 03.05 – 14.07 26.08 
– 30.09 15.07 – 25.08 01.10 – 30.10

2 AD 67 € 82 € 52 €

2 AD + 1 CH (0-1.99) 67 € 82 € 52 €

2 AD + 1 CH (2-11.99) 68 € 83 € 52 €

Plajă
Plajă publică cu 
nisip; umbrele de 
soare şi şezlonguri 
– contra cost. 

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri – 
gratuit 

Tipuri cameră
2 studiouri (30 m²), 
2 apartamente 

cu un dormitor 
(32m²).

Plajă
Plajă publică cu 
nisip; umbrele de 
soare şi şezlonguri 
– contra cost. 

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri - 
gratuit 

Highlights
• Turiştii cu vârsta 

între 3 – 13.99 ani 
sunt considerati 
copii.

MIC DEJUN ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All inclusive
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Situat departe de zgomotul staţiunilor mari, complex Sol Nessebar este 
ideal pentru familii cu copii: distracţii la psicină cu topogane, programe de 
animaţie care garantează distracţia tuturor.

Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Nessebar | BULGARIA

LOCALIZARE
La 200 m de plajă, la 2 km de centrul 
oraşului.

DOTĂRI CAMERĂ
2 paturi separate / pat matrimonial, aer 
condiţionat individual, televiziune prin 
cablu, telefon, mini-frigider, seif (contra 
cost), Wi-Fi (gratuit), toaleta şi baie 
cu dus / cada de baie, telefon, uscător 
de păr (în camera), prosoape, balcon, 
mobilier pe balcon, podea acoperită cu 
covor, pat suplimentar (pat extensibil). 
Cu vedere la mare (59 de camere) şi 
vedere la parc (138 camere).

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal, baruri şi 
restaurante tematice incluse în toate 
descrierea programului All Inclusive, 
lobby bar, bar de noapte, bar la 
piscină, bar pe plajă – All Inclusive, aer 
condiţionat în locurile publice, Wi-Fi 
în lobby (contra cost), seif (contra 

cost), centru SPA profesional, scena 
de animaţie, secţiune pentru copii la 
piscină interioara, tobogane cu apă 
(gratuit), animaţie pentru copii, loc 
de joacă pentru copii, jocuri mecanice 
(contra cost), facilitati generale 
pentru persoane cu dizabilitati, locuri 
de parcare nepăzite. Animalele de 
companie nu sunt permise.

De la 63 €
Perioada: 10.05–31.05, 23.09–31.10.

LOCALIZARE
La 200 m de plajă, la 2 km de centrul 
oraşului.

DOTĂRI CAMERĂ
2 paturi separate / pat matrimonial, 
aer condiţionat individual, televiziune 
prin cablu, telefon, mini-frigider, seif 
(contra cost), Wi-Fi (gratuit), toaleta 
şi baie cu dus / cada de baie, telefon, 
uscător de păr (în camera), prosoape. 
• balcon, mobilier pe balcon, podea
acoperită cu covor, pat suplimentar

(pat extensibil). Cu vedere la mare 
(94 camere) şi vedere la parc (152 
camere).

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal, baruri şi 
restaurante tematice incluse în 
descrierea All Inclusive, lobby bar, 
bar de noapte, bar la piscină, bar 
pe plajă All Inclusive, Wi-Fi în lobby 
(contra cost), centru SPA profesional, 
sala de animaţie, scena de animaţie, 
facilitati generale pentru persoane 
cu dizabilitati, secţiune pentru copii 
la piscină interioara, tobogane cu apă 
(gratuit), animaţie pentru copii, loc 
de joacăă pentru copii, parcare păzita 
(contra cost), animalele de companie 
nu sunt permise.

De la 63 €
Perioada: 10.05–31.05, 23.09–31.10.

Sol Nessebar Mare 4Sol Nessebar Bay 4

Plajă
Plajă publică; 
umbrele, şezlonguri 
– contra cost.

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri – 
gratuit 

Highlights
• Hotelul a fost

renovat în anul 
2014.

Plajă
Plajă publică; 
umbrele, şezlonguri 
– contra cost.

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri – 
gratuit 

Highlights
• Hotelul a fost 

renovat în anul 
2014.

DBL PARK VIEW 10.05 – 31.05 23.09 
– 31.10

01.06 – 09.06 16.09 
– 22.09

10.06 – 30.06 01.09 
– 15.09

01.07 – 31.08

2 AD 63 € 82 € 113 € 149 €

2 AD + 1 CH (0-11.99) 63 € 82 € 113 € 149 €

2 AD + 1 CH (0-11.99) 63 € 82 € 113 € 149 €

Sejur minim: 5 nopţi în perioada 10.06 – 15.09
Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All inclusive

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

BULGARIA | Nessebar

LOCALIZARE
La 200 m de plajă, la 2 km de centrul 
oraşului.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal, baruri şi 
restaurante tematice incluse în 
descrierea All Inclusive, lobby bar, bar 
de noapte, bar la piscină, bar pe plajă, 
aer condiţionat în locurile publice, 
Wi-Fi în lobby (contra cost), discoteca 
(contra cost), sala de conferinte, scena 
de animaţie, secţiune pentru copii la 
piscină interioara, tobogane cu apa, 
animaţie, loc de joacă, locuri de parcare 

nepăzite, animalele de companie nu 
sunt permise.

ALTE TIPURI DE CAMERE
66 camere de familie (max. 4+2/6 
persoane, 32 cu vedere la parc (60m2), 
34 cu vedere la mare (62m2), 33 suite 
junior (max. 2+3/3+2 persoane, 9 cu 
vedere la parc (40m2), 24 cu vedere 
la mare (50m2), 4 camere pentru 
persoane cu dizabilitati (30m2).

De la 76 €
Perioada: 10.05–31.05, 23.09–31.09.

Hotelul Grifid Vistamar a fost complet renovat în anul 2012 şi este o 
varianta foarte buna de cazare, datorita dispunerii avantajoase în nordul 
staţiunii Nisipurile de Aur.

LOCALIZARE
La 10 metri de plajă şi la 500 m de 
centrul staţiunii. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, restaurant à la carte, bar 
la piscină şi bar „swim up”, bar pe 
plajă, bar pentru evenimente, patiserie, 
Wi-Fi, parcare (contra cost), accesul cu 
animale de companie nu este permis, 
cod vestimentar necesar pentru cină, 
Mini club cu program de divertisment 
în timpul zilei pentru copii cu varste 
cuprinse între 4 şi 12 ani. Acces gratuit 
la Aqua Parcul Grifid pentru copii şi 

la Mini Clubul hotelului Grifid Bolero. 
Aqua Park-ul Grifid are 3 tobogane, 
special concepute şi construite pentru 
copii şi sunt punctul central de bucurie 
din zona. Toboganele ajung la 2 piscine 
pentru copii. Pătuţ pentru copii 
(gratuit).

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere de familie (max. 2+2/3+1/4 
persoane, 30 m²).

De la 88 €
Perioada: 03.05–23.05, 27.09–15.10.

Grifid Vistamar 3Sol Nessebar Palace 5

Plajă
Plajă publică; 
umbrele, şezlonguri 
– contra cost. 

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri - 
gratuit 

Highlights
• Hotelul a fost 

renovat în anul 
2015

Plajă
Plajă publică cu 
nisip; umbrele de 
soare şi şezlonguri 
cu saltea – gratuit. 

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri – 
gratuit 

Highlights
A fost renovat în 
anul 2012. Camerele 

de familie au fost 
renovate în 2014.

DBL PARK VIEW 10.05 – 31.05 
23.09 – 31.09

01.06 – 09.06 
16.09 – 22.09

10.06 – 30.07 
01.09 – 15.09 01.07 – 31.08

2 AD 76€ 101 € 132 € 170 €

2 AD + 1 CH (0-1.99) 76€ 101 € 132 € 170 €

2 AD + 1 CH (2-11.99) 76€ 101 € 132 € 171 €

DBL PARK 
VIEW

03.05 – 23.05 
27.09 – 15.09

24.05 – 13.06 
09.09 – 26.09

14.06 – 06.07 
26.08 – 08.09 07.07 – 25.08 27.09 – 15.10

2 AD 88 € 129 € 173 € 201 € 88 €

2 AD + 1 CH 
(0-1.99)

88 € 129 € 173 € 201 € 88 €

2 AD + 1 CH 
(2-11.99)

88 € 130 € 174 € 202 € 88 €

ALL INCLUSIVE ULTRA ALL INCLUSIVE

Situat departe de zgomotul staţiunilor mari, complex Sol Nessebar este 
ideal pentru familii cu copii: distracţii la psicină cu topogane, programe de 
animaţie care garantează distracţia tuturor.

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Ultra All inclusive
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Nisipurile de Aur | BULGARIA

LOCALIZARE
La 150 m de plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat central, TV prin 
satelit, telefon, mini bar, seif (contra 
cost), internet Wi-Fi (contra cost), 
baie cu cada şi uscător de păr, terasă, 
podea acoperită cu covor. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, restaurant snack, 3 
restaurante a-la-carte, lobby bar, 
bar la piscină, club de noapte, Wi-Fi, 
centru SPA, zona de relaxare, salon de 

infrumusetare, salon de coafura, sala 
de conferinte, animalele de companie 
nu sunt permise, piscină pentru copii, 
tobogan, loc de joacă, gradinita, mini 
club, discoteca pentru copii. 

ALTE TIPURI DE CAMERE
14 suite Junior (max. 2+2/3+1 
persoane, 35 – 45 m²), 24 
apartamente cu un dormitor (max. 
2+2/3+1 persoane, 50 m²).

De la 101 €
Perioada: 03.05–23.05, 27.09–15.09.

LOCALIZARE
La 50 m de plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat central, TV prin satelit, 
telefon, mini bar, Wi-Fi (contra cost), 
baie cu cada şi uscător de păr, terasă, 
podea acoperită cu covor. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, 3 restaurante a-la-carte, 
bar salon, bar la piscină, club de 
noapte, Wi-Fi în lobby, centru SPA, 
salon de coafura, sala de conferinte, 
parcare păzita (contra cost), piscină 

pentru copii, loc de joacă, 3 piscine 
exterioare, Aqua Park Grifid cu 
suprafata totala de 8000 m2, piscină 
interioara, mini club (zilnic, 10.00 
– 12.30 şi 15.00 – 17.30), discoteca 
pentru copii (zilnic), accesul cu 
animale de companie nu este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
6 apartamente cu un dormitor (max. 
2+2/3+1 persoane, 45 m²).

De la 104 €
Perioada: 03.05–23.05, 27.09–15.09.

Grifid Bolero 4Grifid Arabella 4

Plajă

• La piscină: 
umbrele, 

şezlonguri – 
gratuit

Highlights
• Hotelul a fost 

renovat în anul 
2013.

Plajă

Plajă publică cu 
nisip; umbrele 
şi şezlonguri – 
gratuit. 

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri – 
gratuit 

Highlights

DBL DELUXE 
SEA VIEW

03.05 – 23.05 
27.09 – 15.09

24.05 – 13.06 
09.09 – 26.09

14.06 – 06.07 
26.08 – 08.09 07.07 – 25.08 27.09 – 15.10

2 AD 101 € 146 € 183 € 211 € 101 €

2 AD + 1 CH 
(0-1.99)

101 € 146 € 183 € 211 € 101 €

2 AD + 1 CH 
(2-11.99)

101 € 146 € 183 € 211 € 101 €

DOUBLE DELUXE 03.05 – 23.05 27.09 
– 15.09

24.05 – 13.06 09.09 
– 26.09

14.06 – 06.07 26.08 
– 08.09 07.07 – 25.08

2 AD 104 € 153 € 190 € 227 €

2 AD + 1 CH 
(0-1.99)

104 € 153 € 190 € 227 €

2 AD + 1 CH 
(2-11.99)

104 € 153 € 190 € 227 €

ULTRA ALL INCLUSIVE ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Ultra All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Ultra All inclusive
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

BULGARIA | Nisipurile de Aur

LOCALIZARE
În centrul staţiunii, la 150 m de plajă 
şi de plajă Astera. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, lobby bar, club de 
noapte, bar pe plajă (cafea, ceai, 
băuturi răcoritoare, bere, gustari, 
prajituri, popcorn şi fructe) – 
gratuit, schimb valutar, Wi-Fi în 
lobby (gratuit), centru SPA, parcare 
păzita (contra cost), piscină pentru 
copii (adancime 0.6m), mini club 
(de 5 ori pe săptămână, 4-12 ani), 

discoteca pentru copii (20:00-20:30, 
accesul cu animale de companie nu 
este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
28 camere duble Lux (max. 2+2/3 
persoane, 25 m²), 19 camere de 
familie (camera dublă mai mare, max. 
2+2/3+1 persoane, 30 – 35 m²).

De la 113 €
Perioada: 01.06–15.06, 16.09–30.09.

Situat în staţiunea Nisipurile de Aur, hotelul HVD Viva Club oferă turiştilor 
o atmosferă confortabilă, asigură plajă privată cu bar şi şezlonguri cu 
umbrele de soare gratuite. 

LOCALIZARE
La 800 m de plajă şi la 600 m de 
centrul staţiunii. 

DOTĂRI CAMERĂ
2 paturi separate / pat dublu, aer 
condiţionat central, TV SAT, telefon, 
frigider, seif (contra cost), toaleta şi 
baie cu dus, uscător de păr, telefon, 
prosoape, balcon cu mobilier, pat 
suplimentar (fotoliu extensibil). 
Vedere la mare sau la parc.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, restaurant a-la-carte, 
lobby bar, bar de noapte, bar la 
piscină, Wi-Fi în lobby (contra cost), 

salon de infrumusetare, salon de 
coafura, piscină pentru copii, loc 
de joacă, Mini Club, mini-discoteca, 
animaţie pentru copii (4 -12 ani), 
spectacol pentru copii – o data pe 
săptămână, bufet pentru copii în 
restaurant, accesul cu animale de 
companie nu este permis. 

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere dublă superioara (max. 3 
persoane, 27m2).

De la 73 €
Perioada: 10.05–23.05.

HVD Viva Club 4Astera 4

DBL 
STANDARD 

ROOM

01.06 – 15.06 
16.09 – 30.09

16.06 – 05.07 
01.09 – 15.09 06.07 – 31.08 01.10 – 31.10

2 AD 113 € 134 € 157 € 95 €

2 AD + 1 CH 
(0-3.99)

113 € 134 € 157 € 95 €

2 AD + 1 CH 
(4-12.99)

114 € 135 € 158 € 95 €

DBL STANDARD 
ROOM TWIN 10.05 – 23.05

24.05 – 16.06 
01.09 – 07.10

14.06 – 06.07 
27.08 – 13.09 07.07 – 16.08

2 AD 73 € 85 € 108 € 136 €

Sejur minim: 5 nopţi în perioada 15.06 – 07.09

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive Maximum

Plajă
Plajă „Astera”, 
umbrele şi 
şezlonguri – gratuit 

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri – 
gratuit

Highlights
• Hotelul a fost 

renovat în anul 
2013.

Plajă
Plajă publică, cu 
nisip; la piscină: 
umbrele, şezlonguri 

şi transport cu 
autobuzul la plajă – 
gratuit

Highlights
• Hotelul a fost 

renovat în anul 
2015. 

• Cină specială de 
gala – o data pe 
săptămână.

ULTRA ALL INCLUSIVE PLUS ALL INCLUSIVE MAXIMUM

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Ultra All Inclusive Plus
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

LOCALIZARE
În partea de sud a staţiunii, la 30 m 
de plajă.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal Hermitage, 
restaurant „The Level”, restaurant 
„Paellador Levante”, restaurant italian 
A-la-Carte „Al Dente”, cafenea „Roma 
Café”, bar la piscină „Sunshine Café”, 
bar Sport, bar „The Stage” (în zona 
piscinei, pub german „The Bierstube”- 
gustari traditionale nemtesti, Wi-Fi, 
room service (contra cost), camera de 
relaxare The Level, centru SPA YHI 
(contra cost), garaj subteran (contra 

cost), meniu pentru copii,, loc de 
joacă, piscină pentru copii, mini club, 
mini-discoteca pentru copii,mini centru 
SPA, animaţie, accesul cu animale de 
companie nu este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
97 camere duble Deluxe, 104 
camere „The Level”, 15 suite Junior 
„The Level”, 13 apartamente cu un 
dormitor Deluxe „The Level”, o suita 
„The Level” Hermitage. 

De la 80 €
Perioada: 07.05–31.05, 25.09–09.10.

Nisipurile de Aur | BULGARIA

LOCALIZARE
În partea de sud a staţiunii, la 30 m 
de plajă.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal cu 285 de locuri 
în interior şi 2 terase cu vedere 
panoramica, lobby bar, bar la piscină, 
patiserie, Sky bar, bar Mezzanine, 
restaurant cu terasă, Wi-Fi în lobby 
(gratuit), Centru Balnear, parcare 
nepăzită (gratuit), piscină pentru 
copii, loc de joacă, Mini Club (de 6 
ori pe săptămână, pentru copiii cu 
vârsta între 4 şi 12 ani), programe 
de animaţie pentru copii (de 6 ori 
pe săptămână, pentru copiii cu 

vârsta între 4 şi 12 ani, animalele de 
companie nu sunt acceptate

ALTE TIPURI DE CAMERE
37 apartamente cu 1 dormitor 
cu vedere la mare (max. 2+3/3+2 
persoane, 52-67 m²), 8 apartamente 
cu 1 dormitor cu vedere la parc (max. 
2+3/3+2 persoane, 52 -67 m²), 3 
apartamente cu 1 dormitor „Deluxe” 
cu vedere la mare (etajul 7) (max. 
2+3/3+2 persoane, 52-67 m²).

De la 65 €
Perioada: 10.05–04.06, 28.09–05.10.

Melia Grand Hermitage 5Marina Grand Beach 5

DUBLĂ SIDE SEA 
VIEW

07.05 – 31.05 
25.09 – 09.10

01.06 – 11.06 
11.09 – 24.09

12.06 – 30.06 
28.08 – 10.09

01.07 – 27.08

2 AD 80 € 98 € 132 € 159 €

2 AD + 1 CH (0-1.99) 80 € 98 € 132 € 159 €

2 AD + 1 CH (2-12.99) 80 € 98 € 132 € 159 €

Plajă
Plajă publică; 
umbrele, şezlonguri 
– contra cost 

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri – 
gratuit

Highlights
• Hotelul a fost 

renovat în anul 
2014 (toate 

camerele) si o 
parte din zonele 
publice.

Plajă

Plajă publică, cu 
nisip; umbrele, 
şezlonguri – contra 
cost 

La piscină: 
umbrele, şezlonguri 
şi prosoape de 
plajă – gratuit

DBL PARK VIEW 10.05 – 04.06 
28.09 – 05.10

05.06 – 15.06 
10.09 – 27.09

16.06 – 06.07 
25.08 – 09.09

07.07 – 24.08

2 AD 65 € 84 € 103 € 124 €

2 AD + 1 CH 
(0-12.99)

65 € 84 € 103 € 124 €

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

BULGARIA | Nisipurile de Aur

Având o locaţie frumoasă pe plajă de nisip într-una din cele mai populare 
staţiuni de la Marea Neagră, Obzor, HVD Club Hotel Miramar oferă o 
vacanţă extraordinară şi relaxantă cu o serie vasta de facilităţi.

Miramar Club 4Slavey 4

LOCALIZARE
La 350 m de plajă.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant cu terasă, restaurant 
a-la-carte, lobby bar, snack bar, bar 
la piscină, Wi-Fi în lobby (gratuit), 
seif (contra cost), amfiteatru, parcare 
nepăzită (contra cost), piscină pentru 
copii cu tobogane, loc de joacă, mini 
clu, accesul cu animale de companie 
nu este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
65 camere de familie (camera dublă 
mai mare, max. 2+2 persoane, 29 

m²), 5 studiouri (camera dublă mai 
mare, max. 2+3 persoane, 35 m²), 7 
apartamente cu 1 dormitor (max. 
2+3/4+1 persoane, 32 m²).

PLAJĂ
Plajă publică, cu nisip; umbrele, 
şezlonguri – contra cost. la piscină: 
umbrele, şezlonguri – gratuit.

De la 47 €
Perioada: 07.05–31.05, 20.09–30.09.

LOCALIZARE
Pe plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat centra, TV prin satelit, 
telefon, seif, Wi-Fi, mini-bar, terasă, 
baie cu dus şi uscător de păr, podea 
acoperită cu covor; gresie, unele 
camere au vedere la mare.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, 3 restaurante a-la-carte, 
mehana (restaurant traditional), 
lobby bar, snack bar, bar pe plajă, 
bar salon, bar la piscin, Wi-Fi, centru 

SPA, parcare păzita, 2 piscine pentru 
copii, tobogane, loc de joacă, 2 mini 
cluburi, cresa (contra cost), gradinita, 
mini-discoteca, accesul cu animale de 
companie nu este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
60 camere de familie (camere duble 
mari, 30 m²), 10 suite junior (55 m²), 25 
apartamente cu un dormitor (60 m²).

De la 81 €
Perioada: 10.05–22.05, 01.10–10.10.

DBL PARK VIEW 07.05 – 31.05 
20.09 –30.09

01.06 – 14.06 
07.09 – 19.09

15.06 – 08.07 
20.08 – 06.09

09.07 – 19.08

2 AD 47 € 56 € 70 € 89 €

2 AD + 1 CH (0-1.99) 47 € 56 € 70 € 89 €

2 AD + 1 CH (2-12.99) 47 € 56 € 71 € 89 €

DBL PARK 
VIEW

10.05 – 22.05 
01.10 – 10.10

23.05 – 10.06 
12.09 – 30.09

11.06 – 19.06 
04.09 – 11.09

20.06 – 09.07 
28.08 – 03.09

10.07 – 27.08

2 AD 81 € 102 € 130 € 150 € 185€

2 AD + 1 CH 
(0-1.99)

81 € 102 € 130 € 150 € 185 €

2 AD + 1 CH 
(2-11.99)

81 € 103 € 130 € 150 € 185 €

Dotări cameră

• Pat suplimentar, 
aer condiţionat 
individual, TV prin 
satelit, mini-
frigider, telefon, 
baie cu dus şi 
uscător de păr, 
terasă, podea 

acoperită cu 
parchet

• Curăţenie în 
camera – zilnic

• Prosoape – de 3 
ori pe săptămână.

• Vedere la parc sau 
la mare.

Plajă
Plajă privata cu 
nisip; umbrele şi 
şezlonguri – gratuit 

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri – 
gratuit

ALL INCLUSIVE ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Ultra All Inclusive
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Complexul este situat la 5 minute pe jos faţă de plajă. Sunrise All Suite 
Resort are un centru de recuperare, care include sală de fitness, saună şi 
centru de masaj.

Obzor | BULGARIA

LOCALIZARE
Pe plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Pat suplimentar (canapea extensibilă, 
aer condiţionat centra, TV prin 
satelit, mini-bar (contra cost), 
telefon, seif (contra cost), baie cu 
duş/cadă, uscător de păr (în camera), 
terasă, podea acoperită cu covor; 
gresie. Cu vedere la mare sau la parc.

FACILITĂŢI HOTEL
2 restaurante principale, lobby 
bar, bar la piscină, Wi-Fi în lobby 

(gratuit), salon de infrumusetare, 
parcare păzita (contra cost), mini 
club (pentru copii între 4 şi 12 ani, 
de 6 ori pe săptămână, 10.00-12.30 
& 15.00-17.00), jocuri electronice, 
accesul cu animalele de companie nu 
este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
131 camere de familie (max. 4+1/5 
persoane, 54 m²).

De la 64 €
Perioada: 10.05–31.05, 23.09–15.10.

LOCALIZARE
La 300 m de plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Camera de zi cu unul sau două 
dormitoare separat, aer condiţionat 
individual, TV prin satelit, 
bucatarioara complet echipata, 
telefon, mini-seif (contra cost), 
Wi-Fi(contra cost), baie cu duş/
cadă, toaleta pentru oaspeti în 
apartamentele cu 2 dormitoare, 
terasă, podea acoperită cu gresie. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, restaurant a-la-carte, 
lobby bar, lounge bar, bar la piscină, 

snack bar, schimb valutar, centru 
SPA, fier de calcat (gratuit), loc de 
joacă, camera pentru copi, 3 piscine 
exterioar, accesul cu animale de 
companie nu este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
66 apartamente cu un dormitor (36 
din ele – Lux, max. 2+3/3 persoane, 
65 m²), 81 apartamente cu 2 
dormitoare (26 din ele – Lux, max. 
4+2/5 persoane, 90 m²).

De la 48 €
Perioada: 10.05–05.06, 12.09–30.09.

Sunrise All Suite Resort 4Sol Luna Bay 4

DUBLĂ PARK VIEW 10.05 – 05.06 
12.09 – 30.09

06.06 – 20.06 
04.09 – 11.09

21.06 – 10.07 
28.08 – 03.09

11.07 – 27.08

2 AD 48 € 67 € 89 € 113 €

2 AD + 1 CH (0-11.99) 48 € 67 € 89 € 113 €

DBL PARK VIEW 10.05 – 31.05 
23.09 –15.10

01.06 – 09.06 
16.09 – 22.09

10.06 – 30.06 
01.09 – 15.09 01.07 – 31.08

2 AD 64 € 83 € 114 € 152 €

2 AD + 1 CH (0-1.99) 64 € 83 € 114 € 152 €

2 AD + 1 CH (2-12.99) 65 € 84 € 115 € 152 €

Plajă
Plajă privata, cu 
nisip; umbrele şi 
şezlonguri– gratuit

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri- 
gratuit

Highlights
Hotelul a fost 
construit în anul 
2009

Plajă
Plajă publică, cu 
nisip; umbrele şi 
şezlonguri – gratuit

La piscină: umbrele 
şi şezlonguri – 
gratuit

Highlights
Hotelul a fost 
construit în anul 
2012.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

BULGARIA | Sf. Constantin şi Elena

Grand Hotel Varna 5Azalia 4

LOCALIZARE
Pe plajă, la 350 m de centrul staţiunii 
şi la 7 km de oraşul Varna.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal „Azalia”, 
restaurant à la carte „Cinnamon” – 
nu este inclus în conceptul UAI, lobby 
bar (program 00:00-24:00), bar pe 
plajă (program 08:00-20:00), seif 
(contra cost), bar la piscină (program 
08:00-20:00), Wi-Fi în lobby (gratuit), 
Centru SPA (contra cost), parcare 
auto păzita (contra cost, piscină 
pentru copii (adancime 0.6m), 2 
tobogane cu apa, loc de joacă pentru 

copii, Mini Club (4-12 ani, de 5 ori pe 
săptămână), discoteca pentru copii 
(19:30 – 20:00, Junior Clu, animaţie 
pentru copii, accesul cu animale de 
companie nu este permis.

PLAJĂ
Plajă privata, cu nisip: umbrele, 
şezlonguri, prosoape de plajă 
– gratuit la piscină: umbrele şi 
şezlonguri– gratuit.

De la 95 €
Perioada: 01.05–31.05, 01.10–31.10.

LOCALIZARE
La 200 m de plajă, în centrul staţiunii.

DOTĂRI CAMERĂ
2 paturi duble (latime 140cm), fara 
pat suplimentar, aer condiţionat 
central, TV prin satelit, mini bar, 
telefon, Wi-Fi (gratuit), baie cu cada 
şi uscător de păr, terasă, podea 
acoperită cu covor.

FACILITĂŢI HOTEL
4 restaurante tematice, lobby bar, 
bar la piscină, bar Hot Dog, bar 
Noodle, bar de fructe, Wi-Fi în lobby, 
în jurul piscinei hotelului şi pe plajă 
„South Beach” (gratuit), seif (contra 
cost), centru SPA, amfiteatru pe 

plajă, parcare nepăzită (gratuit), loc 
de joacă pentru copii, Mini Aqua Park 
şi Parcul de Aventura pentru copii 
(gratuit), Mini Club pentru copii între 
3-11,99 an, restaurant tip bufet pe 
plajă, pavilion cu burgeri, băuturi 
răcoritoare şi alcoolice gratuite la 
barul „South Beach, nu este permis 
accesul cu animale de companie.

ALTE TIPURI DE CAMERE
36 apartamente cu un dormitor (max. 
2+2 persoane, 77 m²).

De la 69 €
Perioada: 15.05–06.06, 13.09–30.09.

Dotări cameră
2 paturi twin, 
pat suplimentar 
(scaun-pat), aer 
condiţionat central, 
televiziune prin 
cablu, mini-bar 
(gratuit pentru 
oaspetii cu All 
Inclusive Ultra), 

telefon, Wi-Fi 
(contra cost), baie 
cu dus / cada, 
uscător de păr (în 
camera), balcon, 
podea acoperită 
cu covor, vedere la 
mare.

Plajă
• 2 şezlonguri,o 

umbrela/ camera 
la „South Beach”

• 2 şezlonguri o 
umbrela/camera la 
piscină hotelului

Highlights
Bufet special 
pentru copii şi 
meniu tematice.

DOUBLE STANDARD 
ROOM

01.05 – 31.05 
01.10 – 31.10

01.06 – 15.06 
16.09 – 30.09

16.06 – 05.07 
01.09 – 15.09

06.07 – 31.08

2 AD 95 € 115 € 139 € 162 €

2 AD + 1 CH (0-3.99) 95 € 115 € 139 € 162 €

2 AD + 1 CH (4-12.99) 95 € 115 € 139 € 162 €

DOUBLE STANDARD 
ROOM

15.05 – 06.06 
13.09 – 30.09

07.06 – 23.06 
06.09 – 12.09

24.06 – 03.07 
23.08 – 05.09

04.07 – 22.08

2 AD 69 € 100 € 120 € 140 €

2 AD + 1 CH (0-3.99) 70 € 100 € 120 € 140 €

ALL INCLUSIVE PREMIUMALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive Premium
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Sf. Constantin şi Elena | BULGARIA

DIT Evrika Beach Club 4Sirius Beach 4

LOCALIZARE
Pe plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Două paturi separate sau pat 
matrimonial, pat suplimentar, aer 
condiţionat central, televiziune prin 
cablu, telefon, seif, Wi-Fi, baie cu dus, 
cada, uscător de păr, frigider, balcon, 
vedere la mare sau la parc.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal, restaurant a-la-
cart, lobby bar, bar de zi, bar la piscin, 

plajă privata, bar pe plajă All Inclusive, 
aer condiţionat în locuri public, Wi-Fi, 
spalatorie, seif, room service, fier de 
calcat, facilitati pentru persoane cu 
handica, locuri de parcare nepăzite.

PLAJĂ
Plajă privata: umbrele şi şezlonguri – 
gratuit pentru All Inclusive. La piscină: 
umbrele şi şezlonguri – gratuit.

De la 52 €
Perioada: 10.05–31.05, 21.09–30.09.

LOCALIZARE
La 20 m de plajă, la 1 km de centrul 
staţiunii.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal, 3 restaurante à la 
carte (bucataria traditionala, asiatica 
şi italiana), lobby bar, bar de zi, bar la 
piscină, schimb valutar, Wi-Fi, salon 
de infrumusetare, piscină pentru 
copii, gradinita, mini club, loc de joacă, 

accesul cu animale de companie nu 
este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
91 studiouri (paturi supraetajate), 41 
camere de familie (camera de zi cu 
un dormitor), 15 apartamente. 

De la 57 €
Perioada: 01.05–22.05, 26.09–15.10.

DBL PARK 
VIEW

10.05 – 31.05 
21.09 – 30.09

01.06 – 20.06 
14.09 – 20.09

21.06 – 27.06 
07.09 – 13.09

28.06 – 04.07 
28.08 – 06.09

05.07 – 27.08 

2 AD 52 € 63 € 76 € 93 € 100 €

2 AD + 1 CH 
(0-3.99)

52 € 63 € 76 € 93 € 100 €

2 AD + 1 CH 
(4-11.99)

52 € 63 € 76 € 93 € 100 €

DBL GARDEN VIEW 01.05 – 22.05 26.09 
– 15.10

23.05 – 03.06 17.09 
– 25.09

04.06 – 13.06 14.06 – 22.06

2 AD 57 € 81 € 94 € 122 €

2 AD + 1 CH (0-3.99) 57 € 81 € 94 € 122 €

2 AD + 1 CH (4-11.99) 57 € 81 € 95 € 135 €

DBL GARDEN VIEW 23.06 – 03.07 30.08 
– 05.09

04.07 – 29.08 06.09 – 11.09 12.09 – 16.09

2 AD 132 € 154 € 118 € 91 €

2 AD + 1 CH (0-1.99) 132 € 154 € 118 € 91 €

2 AD + 1 CH (2-11.99) 145 € 170 € 129 € 91 €

Plajă
Plajă publică, cu 
nisip: umbrele, 
şezlonguri – gratuit

La piscină – 
umbrele şi 
şezlonguri – gratuit

Highlights
Hotelul a fost 
renovat în anul 
2013.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

Situat chiar pe plajă, Hotelul Sirius Beach oferă piscine în interior şi în aer 
liber, cu apă caldă minerală care sunt deschise pe tot parcursul anului şi o 
zonă de wellness.

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

BULGARIA | Sunny Beach

LOCALIZARE
În linia a 2-a, la 100 m de plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Pat suplimentar (canapea 
extensibilă), aer condiţionat central, 
TV prin satelit, mini bar (contra cost), 
telefon, baie cu duş/cadă, uscător 
de păr (în camera), terasă, podea 
acoperită cu covor.

FACILITĂŢI HOTEL
2 restaurante, bar la piscină, lobby 
bar, schimb valutar, Wi-Fi în lobby 
(gratuit), accesul cu animale de 

companie nu este permis (exceptie – 
doar cainii ghizi), tobogane, piscină 
pentru copii, mini club, bona (contra 
cost).

ALTE TIPURI DE CAMERE
34 camere de familie (camera dublă 
mai mare, max. 2+3/5 persoane, 
51 m²), 62 suite junior (max. 2+2/4 
persoane, 46 m²). 

De la 77 €
Perioada: 03.05–25.05, 23.09–15.10.

LOCALIZARE
În prima linie, la 20 m de plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat central, TV prin 
satelit, mini-frigider, telefon, baie cu 
dus, uscător de păr, terasă, podea 
acoperită cu covor, unele camere au 
vedere la mare.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, 2 restaurante tematice, 
lobby bar, snack bar, bar la piscin, 
Wi-Fi în lobby (contra cost), centru 
SPA, piscină pentru copii, joc de 
joacă, mini club (4-12 ani, programe 

de animaţie (de 6 ori pe săptămână, 
accesul cu animale de companie nu 
este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Apartamente cu un dormitor (max. 
2+2/3+1 persoane).

PLAJĂ
Plajă publică, cu nisip: umbrele, 
şezlonguri – contra cost. la piscină – 
umbrele, şezlonguri – gratuit.

De la 63 €
Perioada: 10.05–21.05, 26.09–05.10.

Riu Helios 4Iberostar Sunny Beach 4

DOUBLE STANDARD 
ROOM

03.05 – 25.05 
23.09 – 15.10

26.05 – 12.06 
07.09 – 22.09

13.06 – 29.06 
28.08 – 06.09

30.06 – 27.08

2 AD 77 € 100 € 125 € 146 €

2 AD + 1 CH (0-11.99) 77 € 100 € 125 € 146 €

2 AD + 1 CH (2-12.99) 77 € 100 € 125 € 147 €

DOUBLE ROOM 
WITHOUT BALCONY

10.05 – 21.05 
26.09 – 05.10

22.05 – 10.06 
13.09 – 25.09

11.06 – 30.06 
29.08 – 12.09

01.07 – 28.08

2 AD 63 € 91 € 108 € 132 €

2 AD + 1 CH (0-11.99) 64 € 92 € 108 € 132 €

2 AD + 1 CH (2-12.99) 79 € 114 € 135 € 165 €

Plajă
Plajă publică: 
umbrele, şezlonguri 
– contra cost.

La piscină – 
umbrele, şezlonguri 
– gratuit.

Highlights
Hotelul a fost 
renovat în anul 
2013.

Complexul Iberostar Sunny Beach este situat la aproximativ 80 m de plajă 
cu nisip şi oferă camere cu balcon şi vedere laterală la mare, detine 2 
restaurante principale şi un restaurant mic.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

LOCALIZARE
Pe plajă, la 2.5 km de centrul staţiunii 
Sunny Beach, la 30 km de aeroportul 
din Burgas şi la 800 m de diverse 
magazine.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal cu terasă, snack 
bar cu terasă la piscină, restaurant-
bufet italian, restaurant-bufet asiatic, 
restaurant-bufet bulgar, Restaurant 
a-la-carte cu specialitati din peste,
lounge bar cu terasă, lobby bar cu
terasă, bar karaoke, bar la piscină şi
bar plutitor, Wi-Fi, programe de zi
pentru adulti, activitati la atelierul

Riu, piscină pentru copii cu tobogane 
şi o piscină pentru bebelusi, Riu4U, 
„RiuLand” Club pentru copii, loc de 
joacă, divertisment, divertisment 
Riu4U în timpul zilei, pentru 
adolescenţi cu vârsta între 13 şi 17 
ani.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere de familie (max. 2+2 / 3+1 
persoane), apartamente de familie 
(max. 4+2 persoane).

De la 74 €
Perioada: 10.05–21.05, 26.09–05.10.

Sunny Beach | BULGARIA

DOUBLE STANDARD 
ROOM

10.05 – 21.05 
26.09 – 05.10

22.05 – 10.06 
13.09 – 25.09

11.06 – 30.06 
29.08 – 12.09

01.07 – 28.08

2 AD 74 € 104 € 127 € 156 €

2 AD + 1 CH (0-4.99) 75 € 105 € 127 € 157 €

2 AD + 1 CH (5-11.99) 93 € 131 € 159 € 196 €

LOCALIZARE
În partea de nord a staţiunii, la 100 
m de plajă. 

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat central, TV prin 
satelit, mini bar (gratuit doar la 
sosire – apa, băuturi răcoritoare), 
telefon, seif (gratuit), acces la 
internet/Wi-Fi (gratuit), baie 
cu cabina de dus, terasă, podea 
acoperită cu covor. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, restaurant a la carte, 
lobby bar, bar la piscină, Wi-Fi în 
lobby (gratuit), parcare nepăzită 
(contra cost), piscină pentru copii, 

mini club (10.00-12.00 & 15.00-17.00), 
loc de joac, accesul cu animale de 
companie nu este permis.

ALTE TIPURI DE CAMERE
138 camere duble Superior (max. 2+1 
persoane, 36 m²), 18 apartamente cu 1 
dormitor (max. 2+2/3 persoane, 60 m²). 

PLAJĂ
Plajă publică, cu nisip: umbrele, 
şezlonguri cu saltea – gratuit
La piscină – umbrele şi şezlonguri – 
gratuit.

De la 77 €
Perioada: 10.05–22.05.

Royal Palace Helena Park 5Riu Helios Paradise 4

DUBLĂ SIDE SEA 
VIEW

10.05 – 22.05 23.05 – 12.06 
10.09 – 27.09

13.06 – 05.07 
26.08 – 09.09

06.07 – 25.08

2 AD 77 € 97 € 132 € 162 €

Plajă
Şezlonguri, umbrele 
şi prosoape la 
piscină – gratuit 

Şezlonguri, 
umbrele de soare 
pe plajă – gratuit

Highlights
Hotelul a fost 
deschis în anul 
2015.

ALL INCLUSIVE ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ All Inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Ultra All Inclusive
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

BULGARIA | Sveti Vlas

LOCALIZARE
La 50 m de plajă, la 1.5km de 
St. Vlas.

DOTĂRI CAMERĂ
2 paturi separate, aer 
condiţionat central, TV prin 
cablu, telefon, internet prin 
cablu, mini-bar, seif, toaleta 
şi baie cu dus / cabina de dus, 
bideu, telefon, uscător de 

păr, prosoape, balcon, podea 
acoperită cu gresie, curăţenie 
în camera – zilnic, schimbare 
prosoape – o data la 2 zile, 
schimbare lenjerie de pat – o 
data la 3 zile, pat suplimentar. 
Vedere la mare sau la parc.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal, 
restaurante a-la-carte 

(restaurant pescaresc si 
italian), lobby bar, bar de zi, 
bar de noapte, bar la piscină, 
bar cu pian, aer condiţionat, 
sala de internet, accesul cu 
animale de companie nu este 
permis, 7 piscine în aer liber, 
secţiune pentru copii la piscină 
din aer liber, animaţie, loc de 
joacă, parcare păzita.

ALTE TIPURI DE CAMERE
51 studiouri (max. 2+1/3 
persoane, 32-40 m²), 52 
apartamente cu 1 dormitor 
(max. 2+2/4 persoane, 55 
m²), 57 apartamente cu 
2 dormitoare (max. 4+2/5 
persoane, 70-90 m²), 4 apar-
tamente cu 3 dormitoare (max. 
6+2/7 persoane, 100-140 m²). 

PLAJĂ
Plajă privata cu nisip; 
umbrele de soare şi 
şezlonguri – contra cost 
La piscină: umbrele şi 
şezlonguri – gratuit, 
transport cu autobuzul spre 
centrul staţiunii.

De la 35 €
Perioada: 10.05–07.06, 
07.09–15.10.

Garden of Eden Apartments 4

Complexul este situat la 4 minute pe jos faţă de plajă, oferă unităţi de cazare moderne, 
majoritatea cu vedere la mare şi detine 7 piscine în aer liber cu zone pentru copii. Exista 
două baruri: Barul Noah’s şi Barul Vista.

DOUBLE ROOM 10.05 – 07.06 07.09 – 15.10 08.06 – 07.07 23.08 – 06.09

08.07 – 22.08

2 AD 35 € 50 € 72 €

2 AD + 1 CH (0-11.99) 36 € 51 € 73 €

Supliment demipensiune
10.05.17 – 15.10.17 9 € / pers. / zi şi 4.5 eur /zi /copil 2 -11.99 ani

Supliment Pensiune Completa
10.05.17 – 15.10.17 13 € / pers. / zi şi 6.5 eur /zi /copil 2 -11.99 ani

MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Litoral Croaţia
LOCALIZARE

Croatia este situata in Peninsula Balcanica 
in zona centrala a Europei. Are numerosi 
vecini: Slovenia, Ungaria, Serbia, Muntenegru, 
Bosnia si Hertegovina si Italia. Teritoriul sau 
continental este impartit in doua parti, datorita 
iesirii la Marea Adriatica pe care Bosnia si 
Hertegovina o are la Neum. CROATIA este cea 
mai complexa destinatie de vacanta.
De-a lungul secolelor, artisti si arhitecti italieni 
si-au lasat amprenta in Dalmatia si Istria, iar 
arta si arhitectura gotica si renascentista 
minunata se numara printre gloriile coastei 
Adriatice.
Statiunile Istriei dispun de facilitati turistice 
moderne si impresionante situri arheologice.

BUCATARIE

Bucataria Croatiei este este cunoscuta ca o 
bucatarie variata pe mai multe regiuni inca 
din timpurile Proto Slavice. Diferentele care 
apar in selectarea ingredientelor si variatele 
moduri de preparare sunt evidente atunci cand 
compari partea continentala cu cea de coasta. 
Cea continetala este tipica Proto Slavica cu 
influente din cele mai faimoase bucatarii ale 
Ungariei, Vienei si Turciei. Bucataria de pe 
coasta Dalmatiei a fost influentata de cea 
Greaca, Romana si cea Mediteraneeana a Italiei 
si Frantei. Cu siguranta va satisface si cele mai 
exigente gusturi.

Croatia se poate lauda deasemenea cu o 
serie larga de vinuri excelente - sunt in mod 

uimitor peste 700 de tipuri diferite de vin cu 
origine geografica protejata, coniacuri, sucuri 
de fructe, bere si ape minerale. In partea de 
Sud oamenii beau „bevanda” , vin rosu bogat in 
miresme amestecat cu apa, in timp ce locuitorii 
din Nord-vest consuma „gemist” un vin sec 
amestecat cu apa minerala.

Bucataria traditonala a Istriei ispiteste ochii, 
nasul si papilele gustative si este o bucatarie cu 
experienta de prima clasa mai ales cand este 
servita cu selectele vinuri ale Istriei. In zilele 
noastre aceasta este rezultatul numeroaselor 
schimbari care au avut loc in Istria, precum si 
influenta natiilor care, pentru un timp scurt sau 
lung au locuit in Istria de obicei ca si cuceritori.

DUBROVNIK

Oraşe înconjurate de ziduri, sate încântătoare, 
istorie grandioasă, insule numeroase, locaţii 
cuprinse în lista patrimoniului UNESCO şi 
refugii unde muntele şi marea se îmbină 
armonios, atât pot spune în câteva cuvinte 
despre această destinaţie. Dintre toate ţările 
fostei Iugoslavii, Croaţia oferă cele mai multe 
turiştilor entuziaşti, dornici de o destinaţie de 
vacanţă diferită faţă de cele mediteraneene 
deja consacrate.

Nu este o destinaţie ieftină, preţurile şi 
tarifele, fiind peste nivelul altor state cu nume 

vechi în turism, pornind de la biletele pentru 
excursii şi muzee, la suveniruri, supermarketuri 
şi restaurante; însă Croaţia este locul unde 
se îmbină armonios istoria şi cultura cu 
cadrele naturale de o frumuseţe copleşitoare. 
Peisajele tot timpul însorite şi apa de-a dreptul 
sclipitoare ce pot fi admirate în Croaţia spun 
totul despre modul în care această ţară îşi 
răsfaţă vizitatorii.

Oraşul în sine este plin de atracţii turistice, 
capabile fiecare să stârnească într-un fel sau 
altul atenţia trecătorilor. O plimbare prin oraşul 

care în două decenii a trecut de la distrugere la 
prosperitate poate să înceapă de la poarta Pile, 
cea mai impunătoare intrare a acestuia, situată 
în partea vestică a oraşului. Când pătrunzi pe 
poarta principală a cetăţii te simţi ca şi cum 
ai face salturi în istorie. Până la aceasta se 
traversează pe un pod de piatră, vechiul şanţ 
de apă, acum o grădină plină de flori. Odată 
ajunşi aici, priviţi cu atenţie podul de piatră şi 
cele două arcade în stil gotic şi veţi începe să vă 
faceţi o idee despre cum a fost construit acest 
oraş incredibil.
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OPATIJA

Dacă mulţi români cunosc prea bine oraşele 
mari precum Dubrovnik şi Split, puţini au avut 
curiozitatea să îşi seteze GPS-urile spre alte 
destinaţii din Croaţia precum riviera Kvarner. 
Ei bine, acest lucru se va schimba odată ce veţi 
citi despre marea doamnă a Croaţiei, Opatija, 
staţiunea care practic a dat startul turismului 
în Croaţia.

Timp de 160 de ani – şi numărătoarea continuă, 
Opatija a atras turişti din toate colţurile lumii. 
Odată ce îi descoperă vegetaţia luxuriantă, 
clima blândă, plajele superbe şi clădirile vechi 
de sute de ani, nimeni nu se mai întreabă de ce 
Opatija a fost în vremea Imperiului Austro-

Ungar cea mai „la modă” staţiune din Croaţia 
pentru regalitate şi aristocraţie. Multe dintre 
clădirile pe care le veţi admira astăzi datează 
din acea perioadă.

Opatija nu a fost ocolită nici de celebrităţi, 
precum Giovanni Puccini, Gustav Mahler, James 
Joyce, Anton Pavlovich Chekhov şi faimoasa 
dansatoare Isadora Duncan. De aceea, nu e 
de mirare că această destinaţie este preferată 
de turişti cu bugete generoase, care nu se 
sperie uşor de tarifele hotelurilor de cinci 
stele. Staţiunea găzduieşte însă şi pensiuni 
cochete, perfecte pentru cei care nu doresc să 
cheltuiască foarte mult pe cazare.

Pe scurt, prima vilă luxoasă de vacanţă din 
Opatija a fost construită în anul 1844, de 
către omul de afaceri (foarte bogat!) Iginio 
Scarpa, originar din Rijeka. Acesta a construit 
vila pentru a-şi invita clienţii, dar şi nobilimea 
austriacă, Opatija devenind parte a Imperiului 
Austro-Ungar în secolul XIX. Secolul XIX a 
supravegheat construirea multor altor hoteluri 
în staţiune, inclusiv faimoasele Hotel Kvarner şi 
Hotel Imperial, precum şi o promenadă superbă 
lungă de 12 km – Lungomare. Eleganţa staţiunii 
i-a adus acesteia numele de „Nisa austriacă”.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Dubrovnik | CROAŢIA

LOCALIZARE
Situat la 6 km de oraşul Dubrovnik, 
la 150 m de plajă Copacabana 
(pietricele şi stanca) şi la 200 m de 
plajă Cava (pietricele) din peninsula 
Babin Kuk. 

DOTĂRI CAMERĂ
TV satelit cu ecran plat, aer 
condiţionat, baie cu dus, seif, uscător 
de păr, telefon, mocheta pe jos, acces 
la internet WI FI.

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină exterioară cu secţiune pentru 
copii, restaurant, bar la piscină, loc 
de joacă pentru copii, jocuri video, 
minicinema, minidisco, miniclub 
(vârsta max 16 ani), animaţie, teren 

de tenis, parcare gratuita, Internet 
wi-fi gratuit, Internet corner (contra 
cost).

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere duble superior, camere 
family. 

HIGHLIGHTS
Este singurul hotel din Dubrovnik 
care se adreseaza în special familiilor 
cu copii. 

De la 119 €
Perioada: 16.05–02.06.

LOCALIZARE
Situat langa plajă, în peninsula Lapad, 
la 10 minute de mers cu masina de 
centrul istoric al oraşului Dubrovnik.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV satelit cu ecran 
plat, balcon. Baile private moderne 
includ halate, articole de toaleta.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurante, bar, centrul de fitness, 
WiFi, Room service, seif, curatatorie 
şi spalatorie, parcare.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Single, Duble premium, panoramic, 
premium suite, junior suite, premium 
family suite.

WELLNESS
Tratamente spa, sauna, masaje de 
intinerire.

HIGHLIGHTS
Vedere panoramica la marea 
Adriatica.

De la 140 €
Perioada: 07.05 – 31.05.

Neptun Dubrovnik 4Valamar Dubrovnik 3

TIP CAMERĂ 06.05 – 02.06 03.06 – 07.07 08.07 – 08.09 09.09 – 22.09

DUBLĂ STANDARD 119 € 155 € 192 € 155 €

TIP CAMERĂ 07.05 – 31.05 10.06 – 30.06 01.07 – 04.09 05.09 – 16.09

DUBLĂ STANDARD 
VEDERE LA MARE

140 € 182 € 212 € 200 €

PENSIUNE COMPLETĂ MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Pensiune completă Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

CROAŢIA | Dubrovnik

LOCALIZARE
Situat la 6 minute fata de plajă, în 
peninsula Babin Kuk şi la 5 km fata 
de oraşul vechi din Dubrovnik.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, acces gratuit la 
internet Wi-Fi, minibar, TV satelit cu 
ecran plat, seif, aparat de ceai/cafea, 
baie privata cu uscător de păr.

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină exterioară cu secţiune pentru 
copii, piscină interioara. Restaurantul 
à la carte Langusto, Restaurantul 
Lacroma, Orsula Lobby Bar, Palma 
Lounge Bar, Nocturno Wine & 
Cocktail Bar, Onofrio Pool Bar,. 
Cardio fitness, parcare (contra cost)

ALTE TIPURI DE CAMERE
Classic twin, superior twin, deluxe twin, 
superior family, deluxe junior suite, 
apartament luxury şi presidential.

WELLNESS
Ragusa Spa, un centru spa care pune 
la dispozitie piscine în interior şi în 
aer liber, saune, sala de gimnastica şi 
tratamente de infrumusetare. Afrodita 
Spa (pentru femei) şi Executive Spa – 
cu o varietate de masaje. 

HIGHLIGHTS
Aproape de plajă. Centru Spa.

De la 106 €
Perioada: 06.05–13.05.

LOCALIZARE
Este situat în zona Babin Kuk a 
peninsulei Lapad, la numai 25 km de 
Aeroportul Dubrovnik. Oraşul vechi 
din Dubrovnik se afla la 4,5 km.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, telefon, radio, TV 
prin satelit, halate, papuci şi articole 
de toaleta, facilitati pentru ceai şi 
cafea, seif, uscator par, mocheta pe 
jos. Accesul WiFi este gratuit.

FACILITĂŢI HOTEL
Piiscină la malul marii/ Barul în 
aer liber Beach & Lounge Bar. 
Restaurantul tip bufet Mediteraneo, 
Restaurantul a la carte Zoe, 

Spalatorie, receptie 24 ore, magazin 
de suveniruri.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Duble luxury, romantic, superior.

WELLNESS
Zona wellness cu fitness, sauna, 
piscină în interior şi în aer liber, 
tratamente variate.

HIGHLIGHTS
Plajă privata.

De la 136 €
Perioada: 07.05–31.05.

Ariston 5Valamar Lacroma 4

TIP CAMERĂ 06.05 – 13.05 13.05 – 02.06 03.06 – 07.07 08.07 – 22.09 23.09 – 30.09

DUBLĂ 
STANDARD

106 € 140 € 155 € 181 € 155 €

TIP CAMERĂ 07.05 – 31.05 01.06 – 30.06 01.07 – 16.09 17.09 – 30.09

DUBLĂ STANDARD 136 € 172 € 202 € 172 €

MIC DEJUN  MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Dubrovnik | CROAŢIA

LOCALIZARE
Situat chiar langa plajă, la 800 m de 
centrul oraşului Krk.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV satelit, Wi 
Fi, mini frigider şi baie privata cu 
uscător de păr.

FACILITĂŢI HOTEL
2 piscine în aer liber cu tobogane 
şi diverse terenuri de sport, centru 
fitness, teren mini golf, acces gratuit 
la internet WiFi, restaurant, servicii 
de schimb valutar.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere Family, suite, presidential 
suite. 

WELLNESS
Salon de masaj.

HIGHLIGHTS
Localizat în zona animata a oraşului. 
Ofera programe de divertisment cu 
muzica live.

De la 61 €
Perioada: 20.05–07.06, 15.09–30.10.

LOCALIZARE
Este situat deasupra unui golf al 
Marii Adriatice, pe insula Krk, la o 
distanta de 500 m de centrul oraşului 
şi la 50 m de plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
TV satelit cu ecran plat, aer 
condiţionat şi minibar, Internet Wi-Fi 
gratis. Toate baile private ofera dus 
şi uscător de păr.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, 2 baruri, internet 
Wi-Fi este disponibil în hol. Piscină 
exterioară cu cada cu hidromasaj, 

piscină pentru copii, loc de joacă 
pentru copii, sala de gimnastica, 
servicii inchiriere biciclete, parcare.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Classic triple, superior, junior family 
suite, superior family suite.

De la 60 €
Perioada: 19.05–06.06.

Valamar Koralj Romantic 4Drazika 3

DUBLĂ STANDARD 20.05 – 07.06 
15.09 – 30.10

08.06 – 21.06 
04.09 – 14.09

22.06 – 09.07 
28.08 – 03.09

10.07 – 27.08

2 AD 61 € 84 € 101 € 112 €

2 AD + 1 CH 
(0-11.99)

62 € 85 € 101 € 113 €

Wellnes

Centru wellness 
(sauna, zona de 
relaxare, baie cu 

aburi, tratamente, 
masaje).

Highlights
Localizat aproape 
de centru oraşului. 
Ofera servicii 
complete pentru 
iubitorii de ciclism, 
dispune de camera 

pentru biciclete, 
harti pentru 
biciclisti, unelte 
simple de reparatii 
pentru biciclete.

TIP CAMERĂ 19.05 – 06.06 19.05 – 02.06 
09.09 – 22.09

03.06 – 30.03 01.07 – 25.08 26.08 – 08.09

DUBLĂ 
STANDARD
CLADIRE 

PRINCIPALA

60 € 86 € 98 € 110 € 98 €

MIC DEJUN DEMIPENSIUNE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

CROAŢIA | Opatija

LOCALIZARE
Situat în oraşul Opatija, la 15 minute 
de mers pe jos fata de plajă. Oraşul 
Rijeka se afla la 12 km distanta.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV prin satelit, birou 
şi baie privata dotata cu dus. Unele 
camere au balcon.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, bar, seif, receptie 
deschisa nonstop, parcare privata, 
piscină exterioară si o piscină 
interioara incalzita, cu apă de mare.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Single, superior.

HIGHLIGHTS
Deasupra promenadei Lungomare, 
pe malul marii, langa plajă pavata cu 
piatra.

De la 55 €
Perioada: 06.05–24.05, 17.09–30.09.

LOCALIZARE
Este situat ideal, pe bulevardul 
principal al oraşului Opatija. Chiar 
în fata hotelului se afla o plajă 
stancoasa, iar cea mai apropiata 
plajă cu pietris este situata la doar 10 
minute de mers pe jos. Oraşul istoric 
Rijeka este situat la 13,5 km.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele sunt decorate în nuante 
pastelate şi includ TV satelit cu ecran 
plat, telefon, minibar, seif, Wi Fi şi 
baie privata. 

FACILITĂŢI HOTEL
Acces gratuit la internet WiFi, 
restaurant principal, baruri, 

restaurant a la carte, centru fitness, 
seif, spalatorie şi curatatorie, 
programe animaţie, parcare.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Single, superior, junior suite, suite, 
deluxe suite.

HIGHLIGHTS
În apropierea plajei principale din 
Opatija. Noul centru de wellness 
şi spa. Hotelul este considerat un 
punct de atractie local, gazduit de o 
frumoasa cladire în stil Empire.

De la 80 €
Perioada: 06.05–24.05, 17.09–30.09.

Remisens Palace Belleveu 4Smart Hotel Istra 3

TIP CAMERĂ 06.05 – 24.05 
17.09 – 30.09

25.05 – 29.06 
10.09 – 16.09

30.06 – 27.07 28.07 – 19.08 20.08 – 09.09

DUBLĂ 
STANDARD

55 € 70 € 81 € 94 € 81 €

TIP CAMERĂ 06.05 – 24.05 
17.09 – 30.09

25.05 – 29.06 
10.09 – 16.09

30.06 – 27.07 28.07 – 19.08 20.08 – 09.09

DUBLĂ 
STANDARD

80 € 97 € 111 € 124 € 111 €

Wellnes
Centrul de wellness 
şi spa include o 
piscină interioara 
cu apă de mare 
incalzita şi o 
zona linistita de 
relaxare. Sauna 

finlandeza şi una 
turceasca şi pot 
alege dintr-o gama 
larga de masaje 
şi tratamente de 
infrumusetare.

MIC DEJUNMIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Split | CROAŢIA

LOCALIZARE
Hotelul Dalmacija este situat lângă o 
plajă cu pietriş din oraşul Makarska. 
Aeroportul Split este la 1 oră de 
mers cu maşina. 

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camerele sunt dotate cu TV 
şi minibar. Baia privată are cadă sau 
duş, uscător de păr şi articole de 
toaletă gratuite.

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină în aer liber, restaurant tip 
bufet, bar. Hotelul oferă parcare 
gratuită.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere Family, Apartamente

WELLNESS
Centrul spa are baie turcească, 
salon de înfrumuseţare şi sală de 
gimnastică.

HIGHLIGHTS
Centrul oraşului Makarska este la 
10 minute de mers pe jos de Hotelul 
Dalmacija.

De la 60 €
Perioada: 06.05–26.05, 23.09–30.09.

LOCALIZARE
Situat în statiunea Tucepi la 2 km de 
Makarska.

DOTĂRI CAMERĂ
TV prin satelit, minibar, seif, aer 
condiţionat, cabina cu dus în baie. 
Unele camere au balcon

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurante, pizzerie, bar pe plajă, 
bar la piscină, piscină exterioară, 
teren de minigolf, lectii de scuba 
diving şi navigatie

ALTE TIPURI DE CAMERE
Single, superior, suite.

HIGHLIGHTS
La 2 minute de mers pe jos fata de 
plajă de pietris din Tucepi. 

De la 50 €
Perioada: 06.05–13.05.

Bluesun Alga 4Dalmacija 3

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 26.05 
23.09 – 30.09

27.05 – 16.06 
16.09 – 22.09

17.06 – 07.07 
19.08 – 15.09

08.07 – 28.07 
12.08 – 18.08

29.07 – 11.08

DUBLĂ 
STANDARD

60 € 86 € 111 € 135 € 143 €

06.05 – 13.05 13.05 – 02.06 03.06 – 30.06 
09.09 – 15.09

01.07 – 07.07 
26.08 – 08.09

08.07 – 14.07 15.07 – 25.08

50 € 64 € 101 € 125 € 135 € 153 €

DUBLĂ STANDARD

MIC DEJUN MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

DEMIPENSIUNE

CROAŢIA | Split

LOCALIZARE
Hotelul este situat în Tucepi, 
chiar langa plajă premiata cu 
un Steag Albastru. 
Aeroportul International 
din Split se gaseste la o 
distanta de aproximativ 80 
de kilometri.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele şi apartamentele 
sunt echipate cu aer 
condiţionat, telefon, 
Internet, Wi-fi, TV satelit, 
minibar, baie, uscător de 
păr, living cu canapea (doar 
în apartamente), seif, patut 
pentru copii (la cerere).

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul dispune de 2 
restaurante (un restaurant 
tip bufet şi un restaurant 
a la carte), o pizzerie, o 
cofetarie, 4 baruri, 5 terenuri 
de tenis, fotbal, fotbal în sala 
cu iarba artificiala, fotbal de 
plajă, volei de plajă, baschet, 
bowling, tenis de masa, 
piscină exterioară, piscină 
pentru copii, jacuzzi, terasă 
amenajata şezlonguri, bar 
la piscină “Lido”, 2 sali de 
intalniri şi conferinte (15 
şi 70 de locuri) dotate cu 
info point, bar, notebook, 
proiector, flipchart, 

indicatoare cu laser, DVD/
CD-player, LCD TV. 

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere duble Superior, 
Family, Suite.

HIGHLIGHTS
Amplasare langa plajă.

De la 66 €
Perioada: 06.05 – 12.05.

Blue Sun Afrodita 4

TIP CAMERĂ 06.05 – 12.05 13.05 – 26.05 23.09 
– 30.09

27.05 – 02.06 03.06 – 30.06 01.07 – 14.07 01.09 
– 14.09

15.07 – 31.08

DUBLĂ STANDARD 66 € 90 € 138 € 147 € 181 € 199 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune
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Litoral Franţa
COASTA DE AZUR

Coasta de Azur mai poarta si numele de 
“Riviera Franceza” si este regiunea de coasta 
a Frantei la Marea Tireniana. A fost paradisul 
opulentei timp de 400 de ani, pentru ca azi 
sa devina accesibila si pentru turisti. Are o 
lungime de 120 km si aproximativ 50 de statiuni.
Aici muntii Alpi se prabusesc practic in mare, 
creand astfel o multime de golfulete si faleze 
de o frumusete rara.
Exista nu mai putin de 150 de plaje private, iar 
clima blanda si insorita permite tuturor sa se 
bucure mult timp de ele.
Bucataria locala este de tipic mediteraneana, 
dar si cu un accent „provencal” , amestec de 

peste si fructe de mare cu meniul usor, vegetal, 
frantuzesc, bazat pe rosii si masline.
Cele mai cunoscute statiuni sunt Menton, 
Nisa, Antibes, Cannes si Saint-Tropez. Nisa 
este centrul Rivierei Franceze si este situat 
intre Marseille si Monaco. Cladirea hotelului 
Negresco , este emblema turistica a orasului.
Printre atractiile zonei se numara Promenade 
des Anglais – strada care leaga un capat 
al statiunii de altul si Fortul Mont Alban – 
constructie militara din sec al 16 lea.

Palatul Festivalurilor si al Congreselor din 
Cannes este un loc de „pelerinaj” pentru 

orice turist, iar Principatul Monaco, sinonimul 
bogatiei.
Casinoul din Monaco, cu o putere de seductie 
irezistibila si o faima pe masura personajelor si 
a averilor pierdute la masa de ruleta sau pocker.
Nu ratati nici Bulevardul Beaux Arts din Monte 
Carlo, cea mai scumpa strada de cumparaturi 
din lume cu ultimele creatii de moda

Neaparat trebuie vizitate si multitudinea de 
orase mici, precum Ville-Franche, Antibes, 
Beaulieu sau Beausoleil, tipic mediteraneene, 
cu piete si cladiri vechi, unde preturile sunt 
mult mai accesibile.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

FRANŢA | Coasta de Azur

LOCALIZARE
Este situat la aproximativ 5 km 
distanta fata de Antibes, Riviera 
Franceza.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, televizor, bucatarie 
dotata cu un cuptor cu microunde, 
frigider şi masina de spalat vase, 
balcon, baie privata.

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină în aer liber, lift, salon pentru 
mic dejun, parcare privata. Accesul 
la internet prin cablu sau Wi-Fi este 
disponibil la un cost suplimentar.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Studiouri, apartamente.

HIGHLIGHTS
Bucatarie complet echipata si utilata. 
Locatia dispune de parcare privata.

De la 99 €
Perioada: 01.06–14.06, 22.06–06.07.

LOCALIZARE
Se afla la 200 m de Promenade de la 
Croisette şi de plajele oraşului Cannes.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV satelit cu ecran 
plat, facilitati de ceai şi cafea şi 
baie proprie. Unele ofera balcon cu 
vedere la piscine şi la gradina.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Junior suite, family suite, superior 
suite, honeymoon suite, executive 
suite, presidential suite, penthouse.

HIGHLIGHTS
La 3 minute de mers pe jos fata 
de plajă. La 150 m de strada Rue 

d’Antibes şi la 15 minute de mers 
pe jos de Palais des Festivals et des 
Congrès şi de gara Cannes.
Alegere excelenta pentru calatorii 
interesati de cumparaturi şi 
restaurante.

FACILITĂŢI HOTEL
2 piscine în aer liber cu terasă, 
lounge bar, receptie cu program 
nonstop şi WiFi gratuit.

De la 94 €
Perioada: 06.05–13.05, 28.05–16.06.

Les Orangers 3AppartCity Antibes 3

TIP CAMERĂ 01.06 – 14.06 22.06 – 06.07 07.07 – 31.07 01.08 – 31.08

DUBLĂ STANDARD 99 € 99 € 147 € 147 €

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 13.05 28.05 – 16.06 24.06 – 01.07 02.07 – 31.08 01.09 – 11.09

DUBLĂ 
STANDARD

94 € 94 € 94 € 132 € 94 €

MIC DEJUN MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Coasta de Azur | FRANŢA

LOCALIZARE
Best Western Le Patio des Artistes 
se află la 5 minute de mers pe jos de 
Boulevard de la Croisette şi de plaje.

DOTĂRI CAMERĂ
Camere spaţioase şi beneficiază de 
aer condiţionat. Fiecare cameră are 
TV cu ecran plat şi canale prin satelit, 
aparat de cafea espresso şi minibar.

FACILITĂŢI HOTEL
WiFi gratuity în zonele publice, 
terasă pe acoperis, cu vedere la 
Golful Cannes. Acesta oferă parcare 
subterană.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere duble Superior, Deluxe, 
Camere de familie Executive.

WELLNESS
Zonă de wellness cu cadă cu 
hidromasaj şi sauna.

HIGHLIGHTS
La 10 minute de mers pe jos de 
gara Cannes şi Palais des Festivals 
et des Congrès, unde se desfăşoară 
Festivalul de Film de la Cannes. 

De la 113 €
Perioada: 06.05–13.05, 07.06–17.06.

LOCALIZARE
Se afla la 200 m de Promenade de 
la Croisette şi de plajele oraşului 
Cannes.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV satelit cu ecran 
plat, facilitati de ceai si cafea şi 
baie proprie. Unele ofera balcon cu 
vedere la piscine şi la gradina.

FACILITĂŢI HOTEL
2 piscine în aer liber cu terasă, 
lounge bar, receptie cu program 
nonstop si WiFi gratuit.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Junior suite, family suite, superior 
suite, honeymoon suite, executive 
suite, presidential suite, penthouse.

HIGHLIGHTS
La 3 minute de mers pe jos fata 
de plajă. La 150 m de strada Rue 
d’Antibes şi la 15 minute de mers 
pe jos de Palais des Festivals et des 
Congrès şi de gara Cannes. Alegere 
excelenta pentru calatorii interesati 
de cumparaturi şi restaurante.

De la 136 €
Perioada: 06.05–16.05, 28.08–30.09.

Clarion Suites Croisette 4Le Patio des Artistes 4

TIP CAMERĂ 06.05 – 13.05 07.06 – 17.06 01.07 – 07.07 08.07 – 07.09

DUBLĂ STANDARD 113 € 113 € 154 € 165 €

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 16.05 
28.08 – 30.09

04.06 – 16.06 
25.06 – 07.07

08.07 – 20.08 21.08 – 27.08 28.08 – 30.09

DUBLĂ 
STANDARD

136 € 165 € 202 € 157 € 136 €

MIC DEJUN MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Litoral Grecia
HALKIDIKI

Peninsula Halkidiki face parte din regiunea 
Macedonia, care se afla in partea de nord a 
Greciei. Se poate ajunge din Romania, fie prin 
Bulgaria, fie tranzitand Serbia si Macedonia, 
in 9-10 ore. Deci este o destinatie destul de 
practica si de indragita de romani, la niste 
preturi accesibile, parerea mea. Este cam la o 
ora si ceva de mers din Thessaloniki, Halkidiki 
aflanduse la sud-est  de acest oras important 
din Grecia. De fapt, este al doilea ca marime. 
Halkidiki este zona unde evadeaza locuitorii 
Salonicului in week-end-uri, in vacante sau cu 
ocazia altor sarbatori. Capitala este in orasul 
Polygyros, care se afla in partea continentala 
a peninsulei. La 30 km sud de Salonic se 

afla al doilea aeroport ca marime din Grecia, 
Aeroportul Makedonia. In partea de nord a 
peninsulei trece Autostrada Egnatia Odos, care 
face legatura intre Turcia si portul Igumenitsa, 
de unde se poate ajunge in Corfu.

Halkidiki este o peninsula, scaldata de apele  
limpezi ale Marii Egee. Are multe secrete de 
descoperit! E indicat sa faceti rost inca din 
prima zi de o harta a peninsulei Halkidiki. Dupa 
cum spune legenda, Poseidon, zeul marilor, ar 
fi aruncat tridentul in aceasta zona si astfel s-a 
format aceasta peninsula cu trei degete, care 
inainteaza in mare, precum forma tridentul sau, 
asemeni unei furculite.

THASSOS

Thassos este cea mai apropiata insula de 
Romania, de care o despart in jur de 600 de 
kilometri. Chiar daca Thassos nu are aeroport, 
Megas Alexandros, cel mai apropiat aeroport, 
se afla la mai putin de doua ore distanta, iar de 
acolo se poate ajunge pe insula cu taxi, autobuz 
sau se pot inchiria masini. O alta varianta este 
si aeroportul Makedonia din Salonic.

Spre insula de smarald se poate ajunge si cu 
masina personala, durata calatoriei fiind de 
aproximativ zece ore.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Halkidiki | GRECIA

LOCALIZARE
Este situat în satul Kriopigi, la 
aproximativ 600 m de plajă. 
Aeroportul International Makedonia 
se afla la 80 km.

DOTARI CAMERE
Aer condiţionat, baie, frigider, 
uscător de păr şi TV prin satelit, 
balcon.

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină exterioară cu secţiune pentru 
copii, şezlonguri şi umbrele la piscine, 
restaurant, bar la piscină, yona de 
joacă pentru copii, parcare privata.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Studio, Suites.

HIGHLIGHTS
Hotelul Alkion este recomandat 
familiilor cu copii.

De la 53 €
Perioada: 06.06–30.06.

LOCALIZARE
Situat la 100 m de plajă şi la 
aproximativ 2 km de oraşul Kallithea. 
Aeroportul International Macedonia 
din Salonic se afla la 75 km.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV prin satelit, 
frigider, seif (contra cost), telefon, 
grup sanitar propriu cu cada sau dus, 
uscător de păr, balcon.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant a la carte, restaurant 
principal, bar principal, bar pe plajă, 
taverna, piscină pentru copii, loc de 

joacă, sala de jocuri, animaţie pentru 
copii, teren de baschet, teren de 
tenis de camp, teren de volei, piscină 
de dimensiuni olimpice, cu apă dulce, 
piscină interioara şi un cinematograf 
în aer liber, Internet, Mini-market, 
plajă de nisip privata cu baruri.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Double Superior, Junior Suite, 
Superior Suites.

De la 77 €
Perioada: 06.05–24.05.

Athos Palace 4Alkion 4

TIP 
CAMERĂ

06.06 – 30.06 06.06 – 30.06 
19.09 – 25.09

01.07 – 16.07 29.08 – 11.09 17.07 – 28.08

DUBLĂ 
STANDARD

53 € 68 € 89 € 110 € 80 €

TIP CAMERĂ 06.05 – 24.05 25.05 – 31.05 01.06 – 14.06

DUBLĂ STANDARD 77 € 102 € 113 €

15.06 – 28.06 07.09 
– 20.09

29.06 – 10.07 24.08 
– 06.09

11.07 – 19.07 27.07 
– 23.08

20.07 – 26.07

131 € 146 € 165 € 183 €

Wellnes

Centru de 
frumusete

Highlights
Hotelul Athos 
Palace are 
propria scoala de 

scufundari, oferind 
o varietate de 
sporturi de apa.

MIC DEJUN MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Halkidiki

LOCALIZARE
Este situat la 50 m de plajă si 1 km 
de oraşul Metamarfossis.

DOTARI CAMERE
Aer condiţionat, mini frigider, TV prin 
satelit, telefon, balcon. În fiecare baie 
exista articole de toaleta şi uscător 
de păr.

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină pentru adulti, piscină pentru 
copii, restaurant, bar la piscină, 
beach bar, mini club pentru copii, 
centru SPA, mini market, teren de 
tenis, terenuri de baschet, volei şi 
biliard (contra cost).

ALTE TIPURI DE CAMERE
Duble superior, Family, Suites, 
Deluxe Suites, Wellness, spa si 
centru de wellness, thallasotherapy, 
aromoterapie. Toate tratamentele 
SPA sunt efectuate cu produse 
cosmetice certificate hipo alergice, 
masaj. 

HIGHLIGHTS
Centru Spa; Asezat pe malul marii. 

De la 62 €
Perioada: 06.05–31.05.

LOCALIZARE
Hotelul este situat pe malul marii, la 
2 km de oraşul Kallithea. 

DOTĂRI CAMERĂ
Televizor, aer condiţionat, frigider, 
seif, telefon, grup sanitar propriu 
cu dus. Fiecare unitate de cazare 
beneficiaza de un balcon sau de o 
terasă cu vedere la mare, la piscină 
sau la gradina.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant a la carte, restaurant 
principal, bar principal, bar pe 
plajă, taverna, piscină interioara 
impresionanta şi o piscină mare cu 

apă dulce, piscină pentru copii, loc 
de joacă, sala de jocuri, animaţie 
pentru copii, teren de baschet, teren 
de tenis de camp, teren de volei, 
internet WiFi în lobby (contra cost), 
biliard, darts, servicii spalatorie, 
parcare.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere single, bungalow, suite

De la 54 €
Perioada: 06.05–24.05.

Pallini Beach 4Blue Dolphin 4

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 31.05 01.06 – 30.06 
19.09 – 25.09

01.07 – 09.07 
28.08 – 18.09

10.07 – 20.08 21.08 – 27.08

DUBLĂ 
STANDARD

62 € 89 € 106 € 138 € 120 €

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 24.05 25.05 – 14.06 
22.09 – 28.09

15.06 – 28.06 
07.09 – 21.09

29.06 – 19.07 
25.08 – 06.09

20.07 – 24.08

DUBLĂ 
STANDARD

54 € 77 € 99 € 122 € 141 €

Wellnes
Centrul de 
frumusete şi Spa 
ofera o varietate 

de tratamente şi 
masaje. 

Highlights
Hotelul organizeaza 
seri speciale, 
inclusiv nopţi 

greceşti. Facilitati 
pentru copii.

DEMIPENSIUNE DEMIPENSIUNE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Thassos | GRECIA

LOCALIZARE
Hotelul Thalassies Nouveau este 
situat la 60 m de plajă, în statiunea 
Limenaria. Hotelul se afla la 40 de 
kilometri de Limenas, capitala insulei 
Thassos şi 23 de kilometri distanta 
de Prinos, cel de-al doilea port al 
insulei.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele sunt decorate în stil hotel 
boutique şi au în dotare grup sanitar 
propriu, TV satelit cu ecran plat, 
telefon, uscător de păr, balcoane, 
conexiune internet (contra cost), 
aer condiţionat (contra cost) şi seif 
(contra cost). La cerere se ofera 
patut de bebelus (gratuit).

FACILITĂŢI HOTEL
Bar şi terasă pe faleza, bar la psicină, 
restaurant a la carte, piscină pentru 
adulti, piscină pentru copii, receptie, 
acces internet WiFi, facilitati pentru 
persoane cu dizbilitati, lift, gradina, 
teren de joacă, salon de relaxare cu 
TV, diverse jocuri: biliard, sah, darts.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere triple, apartamente tip 
maisonette.

De la 64 €
Perioada: 06.05–30.05, 20.09–30.09.

LOCALIZARE
Situat la 4 minute de mers pe jos 
fata de plajă, în zona Pachis. Capitala 
insulei Thassos se afla la 10 km de 
Hotelul Louloudis. Portul din Prinos, 
unde sunt disponibile legaturi catre 
oraşul Kavala, este situat la 7 km.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV prin satelit, mini 
frigider, cutie de valori, mobilier 
din lemn. Facilitatile standard ale 
camerelor includ o baie cu dus şi 
uscător de păr, balcon cu vedere 
laterala la mare.

WELLNESS
Spa, masaj.

HIGHLIGHTS
Resort dedicat exclusiv adultilor. 

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină exterioară, bar la piscină, 
jacuzzi, restaurant, bar, seif, acces 
gratuit la internet Wi-Fi, parcare 
privata.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere duble superior, quadruple, 
boutique cu jacuzzi, duplex, suites.

De la 61 €
Perioada: 06.05–27.05, 21.09–27.09.

Louloudis Boutique 3Thalassies Nouveau 3

TIP CAMERĂ 06.05 – 30.05 01.06 – 30.06 01.07 – 31.08 01.09 – 19.09 20.09 – 30.09

DUBLĂ 
STANDARD

64 € 104 € 116 € 104 € 64 €

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 27.05 
21.09 – 27.09

28.05 – 10.06 
14.09 – 20.09

11.06 – 20.07 
26.08 – 13.09

21.07 – 25.08 26.08 – 13.09

DUBLĂ 
STANDARD

61 € 76 € 103 € 136 € 103 €

Wellnes

Sauna, hidromasaj, 
sala de fitness cu 
duşuri şi toalete 

(amenajate la 
demisol) 

Highlights
Foarte aproape de 
plajă din Limenaria.

DEMIPENSIUNE DEMIPENSIUNE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Thassos

LOCALIZARE
Situat pe plajă cu nisip şi pietris, între 
statiunile Pefkari şi Potos, la 13 km de 
portul din Prinos, la 34 km de portul 
din Limenas Thassos. Se compune 
dintr-o cladire principala şi bungalouri.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV prin satelit, 
telefon, minibar, seif, baie cu dus şi 
uscător de păr, Wi-Fi gratuit, articole 
de toaleta, balcon/terasă.

FACILITĂŢI HOTEL
2 piscine cu apă dulce, piscină pentru 
copii cu apă dulce, loc de joacă, 
alimente pentru copii (la cerere), mini-
club (4-12 ani), babysitting (la cerere).

Restaurant principal, taverna a la carte 
pe plajă, 3 baruri, bar pe plajă, Roof 
Garden, mini market, room service, 
internet corner/ şi acces la internet 
Wi-Fi (gratuit), medic de garda, 
curatatorie şi spalatorie, parcare, tenis, 
mini-fotbal (teren 50x50), mini-golf, 
biliard, sporturi nautice (contra cost), 
volei pe plajă, aerobic, gimnastica, tenis 
de masa, baschet.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere duble superior, loft junior 
suite, suite with private pool.

De la 62 €
Perioada: 06.05–05.06.

LOCALIZARE
Este situat pe malul marii, în 
localitatea Skala Prinou din nord-
vestul insulei Thassos.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV satelit cu ecran 
plat, mini frigider, balcon, baie 
proprie prevazuta cu dus sau cada şi 
uscător de păr.

FACILITĂŢI HOTEL
2 piscine în aer liber, piscină 
interioara, piscină pentru copii, loc 
de joacă, babysitting (la cerere). 
3 restaurante şi 3 baruri, taverna 
Almyra de pe malul marii, acces 
la Wi Fi în toate zonele, centru de 

fitness cu aparatura, volei pe plajă, 
polo, tenis de masa, darts, echipa 
de animaţie pentru activitati gen 
aerobic, aqua-aerobic, parcare.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Duble Superior, Junior Suite, Junior 
Suite with Private Pool, Luxury Suite, 
Executive Luxury Suite, Luxury Suite 
with Private Pool.

De la 54 €
Perioada: 06.05–18.05.

Alea Hotel & Suites 4Alexandra Beach 4

TIP CAMERĂ 06.05 – 05.06 06.06 – 22.07 
17.09 – 23.09

23.07 – 19.08 20.08 – 26.08 27.08 – 22.09

DUBLĂ 
STANDARD

62 € 110 € 155 € 134 € 118 €

TIP CAMERĂ 06.05 – 18.05 19.05 – 14.06 15.06 – 16.07 17.07 – 26.08 27.08 – 22.09

DUBLĂ 
STANDARD

54 € 77 € 118 € 50 € 118 €

Wellnes

Centru Spa, sauna, 
jacuzzi, sala de 

fitness, tratamente 
cosmetice, masaje.

Highlights
Localizat pe plajă, 
facilitati pentru 
familii cu copii.

Wellnes
Spa: sauna, cada 
cu hidromasaj, 
hamam, masaj, 

talasoterapie, 
tratamente faciale.

Highlights
Hotelul este 
recomandat 
familiilor cu copii, 

datorita facilitatilor 
şi a pozitiei ideale, 
imediat langa mare.

DEMIPENSIUNE DEMIPENSIUNE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Thassos | GRECIA

LOCALIZARE
Situat pe plajă privata din statiunea 
Agios Ioannis. Hotelul se afla la 40 de 
kilometri de oraşul Limenas.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV satelit cu ecran 
plat, Acces la internet WI FI gratuit, 
minibar, balcon/terasă, baie cu 
dus sau cada, uscător de păr, seif, 
prosoape de plajă, halate de baie.

FACILITĂŢI HOTEL
2 Piscine pentru adulti, 2 piscine 
pentru copii, restaurante, baruri şi 
taverne, amfiteatru cu spectacole în 
aer liber, night club, plajă amenajata 
cu şezlonguri şi umbrele, parcare.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Duble Superior, Apartamente family, 
Apartament VIP cu 2 dormitoare, Vila 
cu piscină privata.

WELLNESS
Asteria Spa & Wellness, diverse 
terapii şi tratamente, baie cu aburi, 
sauna finlandeza, jacuzzi.

HIGHLIGHTS
Plajă privata. Acces la internet WI FI 
gratuit.

De la 62 €
Perioada: 06.05–31.05.

LOCALIZARE
Situat langa un golfulet privat cu 
nisip, acest complex spa de 5 stele se 
afla pe plajă Paradise. 

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele moderne ale complexului 
Royal Paradise Beach au seif pentru 
laptop, TV cu ecran plat de 26 inch 
cu canale prin satelit/cu plata, aer 
condiţionat, balcon mobilat, minibar. 
Papucii şi halatele de baie sunt facilitati 
standard, iar unele camere includ o 
cada cu hidromasaj privata în aer liber.

FACILITĂŢI HOTEL
Royal Paradise Beach asigura un loc 
de joacă pentru copii, facilitati de 

tenis de masa şi un teren de tenis, 
acces gratuit la internet Wi-Fi.
Complexul are diverse restaurante 
tip bufet, à la carte şi gourmet, care 
servesc preparate internationale, 
mediteraneene şi grecesti, baruri 
din hol şi de langa piscină.Receptia 
hotelului este deschisa nonstop. 
Parcarea privata este gratuita.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Superior, deluxe, classic suites, 
deluxe suites,V.I.P suite.

De la 76 €
Perioada: 06.05–31.05.

Royal Paradise Beach 5Thassos Grand Resort 5

06.05 – 31.05 01.06 – 15.06 16.06 – 07.07 08.07 – 25.07 
26.08 – 08.09

26.07 – 25.08 09.09 – 23.09

62 € 88 € 106 € 139 € 151 € 100 €

TIP CAMERĂ – DUBLĂ STANDARD CU VEDERE LA GRADINA

 Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun

06.05 – 31.05 02.06 – 30.06 01.07 – 27.07 28.07 – 26.08 27.08 – 06.09 07.09 – 20.09

76 € 107 € 134 € 132 € 124 € 100 €

TIP CAMERĂ – DUBLĂ STANDARD CU VEDERE LA GRADINA

Wellnes
Centrul Royal 
Senses Spa ofera o 
piscină interioara, 

sauna, cada cu 
hidromasaj, precum 
şi camere de masaj.

Highlights
Asezat pe malul 
marii. Royal Senses 
Spa este unul 

dîntre cele mai 
moderne şi luxoase 
centre de Spa.

 BILET AVION  MIC DEJUN  BILET AVION  DEMIPENSIUNE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune
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Litoral Italia
CINQUE TERRE

Cinque Terre se afla pe Riviera Italiana, in 
zona cuprinsa intre Genova si La Spezzia. 
Sunt 5 asezari stravechi, cocotate pe munte,  
care impreuna alcatuiesc Parcul National 
Cinque Terre. Chiar daca este cel mai mic parc 
national din intreaga Italie, ca intindere, este 
cel mai bine conservat din toata Italia. Parcul 
National Cinque Terre este declarat patrimoniu 
mondial natural Unesco din anul 1997, iar 
intreaga suprafata este protejata de lege, fiind  

una dintre zonele cele mai necontaminate 
din Marea Mediterana. Este un loc potrivit 
pentru cei ce iubesc natura, in general. Nu 
este promovat de catre agentiile de turism, 
precum resorturile turcesti sau statiunile din 
Grecia, dar le intrece in frumusete in mod 
sigur. Denumirea de Cinque Terre vine de la 
5 (cinque)sate suspendate deasupra Marii 
Ligurice, 5 (cinque) asezari construite pe-o 
mica portiune stancoasa a Rivierei Italiene, 

unde omul a hotarat ca poata trai in pace, 
departe de vartejul civilizatiei, dar aproape de 
mare.

COASTA AMALFI

Este o destinatie de top nu doar pentru italieni, 
cat si pentru  majoritatea turistilor care sunt 
sunt atrasi de frumusetile naturii, de istoria, 
farmecul si grandoarea acestei regiuni. Din 
anul 1997 Costiera Amalfitana, cum o numesc 
italienii, este inclusa in Patrimoniul UNESCO. 
Este unul din cele 500 de destinatii  turistice 
recomandate de National Geographic, pe care 
ar trebui un om sa le vada macar o data in 
viata.

Coasta Amalfi sau Costiera Amalfitana,  se 
afla in Italia, acolo unde muntele imbratiseaza 
marea, iar orasele sunt construite in trepte, sub 
forma de amfiteatru pe muntii stancosi!Acolo 
unde marea are culoarea azurului, unde plajele 
sunt  mari si acoperite de nisip fin si alb, iar 
arhitectura  constructiilor uimeste prin finete 
si maretie!  Aici se afla unele dintre cele mai 
luxoase hoteluri si resturante ale Italiei, dar 
tot aici se practica si unele dintre cele mai 

mari preturi. Pe harta, se afla in partea de 
sud-vest a Italiei, intinzandu-se pe o portiune 
de aproximativ 55-60 de km  si este scaldata 
de Marea Tireniana. Nu  este departe de Napoli, 
iar cu masina ai sansa sa poti  admira Vezuviul  
in toata splendoarea lui.
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LIDO DI JESOLO

Statiunea Lido di Jesolo este una dintre cele 
mai apreciate destinatii de vacanta estivala de 
pe coasta Marii Adriatice, situata la mai putin 
de o ora de Venetia, insulele Murano si Burano. 
Relieful zonei este format din superbele plaje 
cu nisip fin, auriu ale statiunii, stanci, golfuri si 
pe fundal muntii Carso.

Plajele, late si lungi de peste 15 km sunt bine 
intretinute si ofera multe facilitati.  Intrarea in 
apa este lina, fiind astfel locatia ideala si sigura 
pentru familiile cu copii.

Este o statiunea foarte animata si indragita de 
turisti, ce ofera multe posibilitati de petrecere 
a timpului liber, avand acces la una dintre 
cele mai lungi strazi comerciale din lume cu 
restaurante, magazine, parcuri de distractii si 

cluburi la sali de tenis, terenuri de fotbal, golf, 
volei.

Desi nu este un oras foarte mare, si nici nu 
detine obiective turistice istorice, Lido di 
Jesolo este doldora cu locuri unde poti face 
cumparaturi, unde poti consuma cele mai 
bune delicii italienesti, cu restaurante celebre 
si elegante. Tot aici, datorita stradutelor atat 
de elegante se organizeaza deseori diferite 
evenimente culturale cum ar fi parade catwalk, 
prezentari de moda, petreceri cu artificii si 
multe alte evenimente culturale somptuoase.

Datorita imensei ,,dungi” de nisip fin, statiunea 
este una accesata nu doar de catre turistii 
pretentiosi ci si de catre familiile cu copii, 
deoarece apa marii este destul de linistita, 
calda si usor transparent, iar nisipul perfect 

pentru zbenguieli. De asemenea, te poti distra 
in unul din numeroasele cluburi sau poti face 
scurte plimbari pe bicicleta prin care poti 
descoperi orasul, sau de ce nu, poti porni intr-o 
aventura spre Venetia, fiind la aproximativ 
15 minute de mers cu masina. Aici poti vizita 
numeroasele atractii  istorice si culturale, si 
multe alte lucruri distractive.

Cat
eg

or
ie

 st
el

e

Cat
eg

or
ie

 st
el

e

Hot
el

Hot
el

Pag
in

a

Pag
in

a

Cinque Terre

Al Terra di Mare 4 134

Le Palme 4 134

Park Hotel Argento 4 135

Amalfi 3 135

Coasta Amalfi

Aurora 3 136

La Pergola 3 136

Palazzo Feraioli 4 137

Grand Hotel Excelsior 5 137

Lido di Jesolo

Vienna 3 138

Adlon 4 138

Le Soleil 4 139



134

Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

ITALIA | Cinque Terre

LOCALIZARE
Este situat la 1,5 km de centrul 
oraşului Levanto în localitatea 
Gallona. Marea Ligurica este la 2 km.

DOTĂRI CAMERĂ
Acces gratuit la internet Wi-Fi şi 
aer condiţionat, TV satelit, baie 
privata cu dus.Anumite camere au, 
de asemenea, un balcon privat sau 
o terasă.

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină, bar, terasă, parcare gratuita 
şi un serviciu de transfer la plajă, în 
centru şi la gara. 

ALTE TIPURI DE CAMERE
Deluxe, superior, apartamente.

HIGHLIGHTS
Amplasat intr-o zona inalta din 
Levanto, de unde se ajunge în 
regiunea Cinque Terre, inconjurat de 
podgorii şi maslini.

De la 140 €
Perioada: 06.05–18.05.

LOCALIZARE
Hotelul Palme este situat în 
Monterosso Al Mare, la 2 minute 
de mers pe jos de plajă publică cu 
nisip şi Gara Monterosso, care ofera 
legaturi spre alte sate din Cinque 
Terre.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, seif, telefon,TV prin 
satelit şi baie privata cu articole de 
toaleta gratuite.

FACILITĂŢI HOTEL
Lounge bar şi sala cu televizor, 
lift, camera de bagaje, parcare.
Accesul Wi-Fi este disponibil în 

zonele comune, iar în hol exista un 
computer.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Private double room.

HIGHLIGHTS
Aproape de plajă şi de centrul 
staţiunii.

De la 156 €
Perioada: 06.05–15.07, 01.09–30.09.

Le Palme 4Al Terra di Mare 4

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 18.05 19.05 – 01.06 
17.09 – 26.09

02.06 – 06.07 
20.08 – 16.09

07.07 – 19.08 20.08 – 16.09

DUBLĂ 
STANDARD

140 € 176 € 193 € 209 € 193 €

TIP CAMERĂ 06.05 – 15.07 16.07 – 31.07 01.08 – 31.08 01.09 – 30.09

DUBLĂ STANDARD 156 € 170 € 170 € 156 €

 MIC DEJUN  MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun



135

Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Cinque Terre | ITALIA

LOCALIZARE
Situat la 800 m de Gara Levanto, 10 
minute de mers pe jos fata de plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV satelit, telefon, 
mini frigider, seif, uscător de păr, 
internet gratuit. Unele au balcon 
privat.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant cu terasă, bar, piscină, 
camera de bagaje, fax/copiator, 
spalatorie, parcare gratuita în aer 
liber.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Suite.

WELLNESS
Centrul de wellness ofera sauna, baie 
turceasca şi zona de relaxare. De 
asemenea, sunt disponibile masaje.

HIGHLIGHTS
În apropierea Parcului Naţional 
Cinque-Terr.

De la 143 €
Perioada: 06.05–24.05, 16.09–30.09.

LOCALIZARE
Situat la 5 minute de mers pe jos 
faţă de plajă. Hotelul La Pergola 
este situat pe şoseaua care iese din 
Amalfi, la doar 5 minute cu maşina 
de oraş. Înconjurat de plantaţii de 
lămâi, hotelul oferă vedere frumoasă 
la mare.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele Hotelului La Pergola 
sunt spaţioase şi cele mai multe 
au balcoane private, cu vedere 
spectaculoasă la golful Santa Croce.

FACILITĂŢI HOTEL
Bar, terasă iar restaurantul hotelului 
La Pergola serveşte mâncăruri 

de casă simple, dar delicioase, cu 
ingrediente din grădina de legume a 
proprietăţii. 

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere duble Superior.

HIGHLIGHTS
Aproape de plajă.

De la 87 €
Perioada: 06.05–24.05.

Amalfi 3Park Hotel Argento 4

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 24.05 
16.09 – 30.09

25.05 – 16.06 
22.06 – 15.07

14.06 – 21.06 
26.08 – 15.09

16.07 – 04.08 05.08 – 25.08

DUBLĂ 
STANDARD

143 € 162 € 189 € 195 € 205 €

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 24.05 01.06 – 30.06 01.07 – 31.07 01.08 – 30.08 31.08 – 30.09

DUBLĂ 
STANDARD

87 € 111 € 119 € 153 € 119 €

 MIC DEJUN  MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

ITALIA | Coasta Amalfi

LOCALIZARE
Situat la 500 m de centrul oraşului 
Amalfi. Portul pitoresc si renumita 
Piazza Duomo se afla la cateva 
minute de mers pe jos. La 400 m se 
afla debarcaderul de unde pleaca 
ambarcatiuni spre Capri şi Positano.

DOTĂRI CAMERĂ
TV satelit, aer condiţionat, minibar, 
Wifi, seif, uscător de păr.

FACILITĂŢI HOTEL
Zona de plajă privata, receptie, 
parcare, terasă.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Superior.

HIGHLIGHTS
Aproape de centrul oraşului Amalfi.

De la 169 €
Perioada: 06.05–30.06.

LOCALIZARE
Situat la 5 minute de mers pe jos 
faţă de plajă. Hotelul La Pergola 
este situat pe şoseaua care iese din 
Amalfi, la doar 5 minute cu maşina 
de oraş. Înconjurat de plantaţii de 
lămâi, hotelul oferă vedere frumoasă 
la mare.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele Hotelului La Pergola 
sunt spaţioase şi cele mai multe 
au balcoane private, cu vedere 
spectaculoasă la golful Santa Croce.

FACILITĂŢI HOTEL
Bar, terasă iar restaurantul hotelului 
La Pergola serveşte mâncăruri 
de casă simple, dar delicioase, cu 
ingrediente din grădina de legume a 
proprietăţii. 

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere duble Superior.

HIGHLIGHTS
Aproape de plajă.

De la 87 €
Perioada: 06.05–31.05.

La Pergola 3Aurora 3

TIP CAMERĂ 06.05 – 30.06 01.07 – 30.07 01.08 – 31.08 01.09 – 22.09

DUBLĂ STANDARD 169 € 175 € 175 € 175 €

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 31.05 01.06 – 30.06 01.07 – 31.07 01.08 – 30.08 31.08 – 30.09

DUBLĂ 
STANDARD

87 € 111 € 119 € 153 € 119 €

 MIC DEJUN  MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

LOCALIZARE
Se află la câteva sute m de plajă cu 
nisip din Atrani şi de micul port.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele tematice sunt denumite şi 
decorate după actriţe de film celebre. 
Toate camerele includ aer condiţionat 
şi baie privată cu duş sau cadă. Cele 
mai multe camere oferă vedere la 
mare, iar unele au cadă cu hidromasaj.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul este situat intr-o clădire 
fermecătoare de la începutul 
secolului XX, dispune de salon pentru 
micul dejun, cameră de bagaje, birou 
de turism, schimb valutar, recepţie 

deschisă nonstop, aer condiţionat, 
seif, lift. Terasă însorită, prevăzută cu 
umbrele şi şezlonguri, oferă vedere 
superbă la mare.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere duble Superior, Deluxe.

WELLNESS
Centru spa cu saună finlandeză, baie 
de aburi şi cadă cu hidromasaj.

HIGHLIGHTS
Aproape de plajă cu nisip.

De la 130 €
Perioada: 06.05–31.05.

LOCALIZARE
Este situat în Amalfi la 10 minute de 
mers pe jos fata de plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camerele hotelului Grand 
Excelsior sunt spaţioase şi 
confortabile. Fiecare cameră are un 
balcon privat cu vedere la mare.

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină, parcare gratuită şi un 
serviciu de transfer gratuit la plajă sa 
privată şi la centrul orăşelului Amalfi. 
Conexiunea WiFi este gratuită în 
întregul hotel. Barul este situat într-o 
grotă naturală şi asigură o locaţie 
unică pentru un cocktail proaspăt. 

Restaurantul hotelului Grand 
Excelsior are terasă iar pe perioada 
verii este deschis şi un al doilea 
restaurant à la carte, care găzduieşte 
concerte de jazz, degustări de vin şi 
evenimente gastronomice. 

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere duble Superior, Suite. 

HIGHLIGHTS
Parcare privata. Vedere panoramica 
la mare.

De la 118 €
Perioada: 06.05–12.05.

Coasta Amalfi | ITALIA

Grand Hotel Excelsior 5Palazzo Feraioli 4

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 31.05 01.06 – 30.06 01.07 – 31.07 01.08 – 23.09 24.09 – 30.09

DUBLĂ 
STANDARD

130 € 163 € 169 € 193 € 169 €

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 12.05 13.05 – 19.06 20.05 – 30.06 01.07 – 31.08 01.09 – 30.09

DUBLĂ 
STANDARD

118 € 130 € 159 € 180 € 163 €

 MIC DEJUN  MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

ITALIA | Lido di Jesolo

LOCALIZARE
Hotelul este situat pe strada 
principala din Lido di Jesolo.

DOTĂRI CAMERĂ
Camere modern decorate, dispun 
de TV satelit cu ecran plat, parchet, 
balcon, baie privata, aer condiţionat 
şi mobilier negru, internet Wi-Fi 
gratuit.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, bar, acces internet Wi fi, 
parcare privata gratuita.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere deluxe, superior, suite

HIGHLIGHTS
Amplasat la 180 m de propria plajă.

De la 177 €
Perioada: 06.05–19.05, 16.09–30.09.

LOCALIZARE
Situat în zona cea mai centrala si 
linistita din Lido di Jesolo.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiţionat, TV satelit cu ecran 
plat, minibar, uscător de păr, balcon.

FACILITĂŢI HOTEL
Ofera inchirieri de biciclete, o piscină 
pentru copii şi o piscină mai mare 
incalzita, ideala pentru inot, relaxare 
şi aerobic acvatic. Restaurantul 
şi barul au cate o terasă mare, cu 
vedere la Marea Adriatica. Acces 
gratuit la internet Wi-Fi în zonele 
publice.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Family, suite.

HIGHLIGHTS
Cu vedere spre mare şi direct pe 
plajă, în apropiere de zona pietonala 
cu cele mai bune magazine, cafenele 
şi restaurante din Lido.

De la 96 €
Perioada: 20.05–02.06.

Adlon 4Vienna 3

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 19.05 
16.09 – 30.09

20.05 – 26.05 24.06 – 30.06 
02.09 – 15.09

01.07 – 07.07 08.07 – 01.09

DUBLĂ 
STANDARD

177 € 226 € 226 € 272 € 279 €

06.05 – 19.05 
17.09 – 30.09

20.05 – 02.06 03.06 – 
01.07

08.07 – 31.07 
03.09 – 09.09

01.08 – 02.07 10.09 – 16.09

96 € 134 € 145 € 156 € 185 € 105 €

TIP CAMERĂ – DUBLĂ STANDARD

 MIC DEJUN  MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Lido di Jesolo | ITALIA

LOCALIZARE
Hotelul de 4 stele Le Soleil 
este situat chiar pe malul 
Marii Adriatice în Lido di 
Jesolo. Aeroportul Marco 
Polo din Venetia este situat 
la 35 km.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele sunt decorate 
în culori pastelate şi au 
mobilier elegant. Fiecare este 
dotata cu aer condiţionat, 
TV prin satelit şi un frigider. 
Camerele au şi un balcon 
care poate oferi vedere 

partiala sau panoramica la 
mare.

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină în aer liber, piscină 
pentru copii, plajă privata şi 
restaurant cu terasă, baby 
club, acces gratuit la Wi-Fi, 
receptie cu program nonstop, 
serviciu gratuit de inchiriere 
de biciclete.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere superior, deluxe, 
panorama view.

WELLNESS
Noul centru Spa ofera 
diverse tratamente, masaje, 
baie cu aburi, sauna 
finlandeza, turceasca.

HIGHLIGHTS
Restaurantul Hotelului 
Le Soleil este specializat 
în mancaruri italiene şi 
internationale. Plajă privata.

De la 101 €
Perioada: 06.05–24.05.

Le Soleil 4

TIP CAMERĂ 06.05 – 24.05 25.05 – 23.06 24.06 – 07.07 
26.08 – 01.09

08.07 – 28.07 
19.08 – 25.05

29.07 – 18.08 02.09 – 09.09

DUBLĂ 
STANDARD

101 € 139 € 161 € 179 € 193 € 149 €

MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Mic dejun
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Litoral Muntenegru
CAND SA TE DUCI

Cele mai bune luni pentru a calatori in 
Muntenegru sunt Mai, Iunie si Septembrie 
cand vremea este placuta si nu este prea 
aglomerat. Iulie si August sunt cele mai scumpe 
si aglomerate luni, mai ales in zona de coasta.

BUCĂTĂRIA LOCALĂ

Mancarea bună este baza fiecărei natiuni, 
însă natiunile sud Europene stiu să se bucure 
cel mai mult de mancare, si asta probabil 
multumită atitudinii lor vesele. Sau poate 
a temperamentului lor. Si Muntenegru are 
mancărurile sale traditionale. La fel ca oriunde 
în peninsula Balcanica, si aici sunt pe primul loc 
pestii si darurile mării – crapi, păstrăvi, tipari, 
crustacee de mare si de asemeni si celelalte 

feluri de carne, care de cele mai multe ori se 
pregătesc la grătar. 
La baza fiecărui fel de mancare în Muntenegru 
se află, bineînteles, uleiul de măsline. Natiunile 
din sud au grijă să mănance cat mai sănătos 
si, tocmai de aceea, nici aici nu are voie să 
lipsească o cantitate mare de legume, mai exact 
asparagusul, prazul, ceapa, urzica, pătrunjelul, 
măslinele si cicoarea.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Becic | MUNTENEGRU

LOCALIZARE
Situat pe un deal cu vedere la plajă 
de 2 km din Becici şi la 4 km de 
Budva.

DOTĂRI CAMERĂ
Pardoseala din lemn masiv, TV satelit 
cu ecran plat, aer condiţionat, seif, 
balcon/terasă, telefon. Baile au dus, 
articole de toaleta şi un uscător de 
păr. 

FACILITĂŢI HOTEL
Cazinou, piscină exterioară, 
restaurantul à la carte, restaurant 
bufet, bar, acces gratuit la internet 
prin cablu, club de scufundari. 

ALTE TIPURI DE CAMERE
Family, suite.

WELLNESS
Centrul wellness ofera o gama 
variata de tratamente şi masaje. 
Prîntre facilitati se regasesc sauna, 
piscină, fitness.

HIGHLIGHTS
Piscină în aer liber este situata pe o 
terasă spaţioasa a hotelului, oferind 
vedere superba la mare.

De la 83 €
Perioada: 06.05–22.05.

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 22.05 23.05 – 03.06 04.06 – 08.07 
27.08 – 19.09

09.07 – 26.08 20.09 – 26.09

DUBLĂ 
STANDARD

83 € 97 € 134 € 185 € 104 €

TIP 
CAMERĂ

06.05 – 24.05 25.05 – 04.06 05.06 – 03.07 04.07 – 20.08 21.08 – 16.09

DUBLĂ 
STANDARD

78 € 91 € 115 € 162 € 134 €

LOCALIZARE
Situat intr-o zona linistita la marginea 
oraşului Herceg Novi, la maximum 5 
km de centrul vechi. Este inconjurat de 
verdeata şi are o plajă privata de 700 
m lungime cu nisip şi beton.

DOTĂRI CAMERĂ
Decorate în culori pastelate cu aer 
condiţionat, mobilier din lemn, balcon, 
telefon, TV satelit, minibar, seif, baie cu 
cada sau dus, uscător de păr. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal, restaurant à 
la carte, baruri, piscină exterioară, 
programe de animaţie.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Deluxe, Suite, Mini suite, Superior si 
Family.

WELLNESS
Mini sauna, masaje.

HIGHLIGHTS
La 2 minute de mers pe jos fata de 
plajă privata.

De la 78 €
Perioada: 06.05 – 24.05.

Riviera Resort 3Qween of Montenegro 4

 DEMIPENSIUNE  DEMIPENSIUNE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

LOCALIZARE
Situat intr-o zona linistita la marginea 
oraşului Herceg Novi, la maximum 5 
km de centrul vechi. Este inconjurat de 
verdeata si are o plajă privata de 700 
m lungime cu nisip şi beton.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal, restaurant à 
la carte, baruri, piscină exterioară, 
programe de animaţie.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Deluxe, Suite, Mini suite, Superior şi 
Family.

DOTĂRI CAMERĂ
Decorate în culori pastelate cu 
aer condiţionat, mobilier din lemn, 
balcon, telefon, TV satelit cu ecran 
plat, minibar, seif, baie cu cada sau 
dus, uscător de păr. 

WELLNESS
Mini sauna, masaje.

HIGHLIGHTS
La 2 minute de mers pe jos fata de 
plajă privata.

De la 82 €
Perioada: 06.05–02.06.

MUNTENEGRU | Becic

LOCALIZARE
Situat pe un deal cu vedere la plajă 
de 2 km din Becici si la 4 km de 
Budva.

DOTĂRI CAMERĂ
Pardoseala din lemn masiv, TV satelit 
cu ecran plat, aer condiţionat, seif, 
balcon/terasă, telefon. Baile au dus, 
articole de toaleta şi un uscător de 
păr. 

FACILITĂŢI HOTEL
Cazinou, piscină exterioară, 
restaurantul à la carte, restaurant 
bufet, bar, acces gratuit la internet 
prin cablu, club de scufundari. 

ALTE TIPURI DE CAMERE
Family, suite.

WELLNESS
Centrul wellness ofera o gama 
variata de tratamente şi masaje. 
Prîntre facilitati se regasesc sauna, 
piscină, fitness.

HIGHLIGHTS
Piscină în aer liber este situata pe o 
terasă spaţioasa a hotelului, oferind 
vedere superba la mare.

De la 70 €
Perioada: 06.05–31.05.

Avala 4Villa Lux 3

TIP CAMERĂ 06.05 – 31.05 01.06 – 30.06 01.07 – 31.07 01.08 – 31.08

DUBLĂ STANDARD 70 € 81 € 121 € 121 €

TIP CAMERĂ 06.05 – 02.06 03.06 – 30.06 01.07 – 31.08 01.09 – 28.09

DUBLĂ STANDARD 82 € 140 € 180 € 140 €

 DEMIPENSIUNE  DEMIPENSIUNE

Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ noapte/ Demipensiune
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Chartere Cipru
LIMASSOL

Limassol este al doilea oras ca marime din Cipru 
si atrage foarte multi turisti in fiecare an. Plaja de 
aproximativ 3 km si imprejurimile sale formeaza 
zona turistica a orasului, iar aici restaurantele, 
barurile, cluburile si magazinele sunt foarte 
numeroase. Nimeni nu se poate plange de lipsa 
de activitate in orasul Limassol. De la vizitarea 
obiectivelor turistice si pana la cumpararea 
suvenirurilor sau distractiilor nocturne, Limassol 
ofera cate ceva pentru fiecare.

Niciodata ofertele nu au fost atat de variate ca 
acum in frumosul oras de pe marginea marii. 
Vanzatorii isi aprovizioneaza magazinele cu 
marfa de cea mai buna calitate, satisfacand 

nevoile si gusturile tuturor turistilor ce le 
trec pragul. Suvenirurile sunt printre cele mai 
cautate produse si sunt urmate de haine si 
bijuterii. Deoarece se afla in zona turistica a 
Ciprului, oportunitatile de cumparare sunt 
foarte mari, iar vanzatorii se intrec in a scoate 
la vanzare produse de calitate, dar cu preturi 
potrivite si pentru cei ce si-au permis cu 
greu cateva zile de vacanta si pentru ceilalti, 
care nu au restrictii in a cumpara ceea ce isi 
doresc. In cazul in care faceti parte din prima 
categorie, cautati sa va faceti cumparaturile 
in supermarketuri sau alte magazine mari: 
Carrefour, Debenhams sau Ermes Olympia.

In fiecare luna a anului orasul este adus la viata 
de festivaluri, evenimente locale sau sarbatori 
religioase. Cel mai popular festival, care atrage 
cei mai multi vizitatori, este Festivalul Vinului, 
ce are loc in fiecare an in luna septembrie. 
Dureaza aproximativ doua saptamani, iar in 
aceasta perioada turistii vor avea posibilitatea 
de a gusta vinuri pentru care Ciprul este 
cunoscut, dar si mancaruri traditionale.
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

CIPRU | Cipru

LOCALIZARE 
Situat în centrul oraşului Larnaca, 
hotelul este înconjurat de o 
multitudine de cafenele, pub-uri 
şi restaurante, se află la doar 10 
minute distanţă de aeroport şi foarte 
aproape de centrul comercial. 
Hotelul este situat la 100 m de 
faimoasa promenadă „Phinikoudes”.

FACILITĂŢI
Hotelul are restaurant, lobby bar, 
internet cafe, sală de jocuri, TV 
lounge, rent a car. Plaja este de nisip 
şi se află la 150 m de plajă.

CAMERE
Camerele sunt în număr de 58, 
mobilate modern la standarde înalte 
şi dotate cu aer condiţionat, telefon 
direct, radio, TV satelit. 

De la 1.018 €
Perioada: 19.06

Livadhiotis City 3

BILET AVION DEMIPENSIUNE

LOCALIZARE
Hotelul se afla situate într-un peisaj 
format din gradini tropicale. Este 
situat direct pe plaja cu nisip fin a 
Golfului Larnaca, la cativa km de 
centrul oraşului. 

FACILITĂŢI
Renovat şi extins între 2002 şi 2006, 
hotelul imbina servicii de cazare 
de prima clasa şi o largă gama de 
facilităţi pentru relaxare, distractie şi 
de practicare a sporturilor nautice, 6 
restaurante şi baruri, piscine exterioare 
cu poduri, jacuzzi exterior, mini parc 
acvatic, loc de joacă pentru copii şi 
piscină separată, piscină interioară, 
club de odihna echipat cu sauna, 

solar, masaj şi sală de fitness, salon 
de infrumusetare, teren de tenis (cu 
nocturna), teren de volei, sală de jocuri, 
minifotbal, magazin de suveniruri, baby 
sitting (contra cost). 

CAMERE
Camerele sunt redecorate şi 
remobilate într-un stil relaxant şi 
confortabil, toate beneficiind de 
vedere la mare (laterala sau frontala). 
Sunt echipate cu aer condiţionat, 
telefon direct, minibar, radio, TV/
satelit, pay TV, uscător de par, seif. 

De la 891 €
Perioada: 19.06–26.06

Lordos Beach 4

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 19.06 26.06 10.07, 24.07, 07.08, 
21.08, 28.08, 18.09, 25.09

DOUBLE ROOM 
2 AD

1018 € 1028 € 1053 €

TIP CAMERĂ 19.06–26.06 10.07 24.07, 07.08
21.08

28.08 18.09
25.09

TWIN SIDE 
SEA VIEW

891 € 920 € 1094 € 1027 € 937 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Cipru | CIPRU

LOCALIZARE
Hotelul este situat în zona turiştică 
a staţiunii Limassol. Se află situat 
pe malul mării, în zona Amathusului 
antic.

FACILITĂŢI
Hotelul dispune de picină exterioară 
cu secţiune pentru copii, restaurant, 
lift, parcare, sală gym, saună, teren 
tenis, kids club, teren squash, 
billiard, piscină interioară, magazine 
suveniruri, sală conferinţă, baby 
sitter (contra cost).

CAMERE
Toate camerele de mărime medie, 
sunt dotate cu aer condiţionat, 

încălzire, balcon, televizor sat, 
minibar, telefon, radio, internet, baie 
dotată cu uscător de păr.

HIGHLIGHT
Plajă premiată Blue Flag.

De la 1.707 €
Perioada: 19.06–26.06

Kanika Elias Beach 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Hotelul este situat direct pe plajă 
cu nisip fin din estul Limassol-ului, 
premiată cu Blue Flag. 
Este situat la doar câteva minute 
distanţă de centrul oraşului. 

FACILITĂŢI
Hotelul dispune de piscină exterioară 
şi interioară, parcare, gradină, room 
service, restaurant, bar, lift, Jacuzzi, 
sală aerobic, sală fitness, solar, baby 
sitting (contra cost), teren de tenis, 
jocuri electronice.

CAMERE
Toate camerele (renovate complet 
în iarna lui 2005) sunt dotate cu băi 

luxoase, uscător de păr, halate de 
baie, telefon direct, TV satelit, pay 
TV, play staţion, acces la internet, 
radio, mini bar, facilităţi pentru 
prepararea cafelei şi a ceaiului, 
sistem de monitorizare a bebeluşilor, 
aer condiţionat şi balcon spaţios. 

HIGHLIGHT
Plajă premiată Blue Flag.

De la 2.476 €
Perioada: 19.06, 26.06, 10.07, 24.07

Four Seasons 5

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 19.06–26.06 10.07 24.07, 07.08, 
21.08

28.08, 18.09, 
25.09

DOUBLE INLAND 
VIEW 

1707 € 1731 € 1876 € 1815 €

TIP CAMERĂ 19.06, 26.06
10.07, 24.07

07.08 21.08 28.08
18.09

25.09

DOUBLE INLAND 
VIEW 2 AD

2476 € 2732 € 2659 € 2476 € 2451 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

LOCALIZARE
Situat la 6 km de centrul 
oraşului Limassol şi 58 km de 
aeroportul din Larnaca. Este 
amplasat direct pe plajă.

FACILITĂŢI
Hotelul dispune de piscină 
exterioară şi interioară, 
parcare, grădină, room 
service, restaurant, bar, lift, 
Jacuzzi, sală sport; aerobic, 
sală fitness, solar, baby 
sitting (contra cost), teren de 
tenis, jocuri electronice.

CAMERE
Camerele, toate au grup 
sanitar utilat cu uscător de 
pă rşi aparat de ras, aer 
condiţionat, telefon, minibar, 
radio, seif (contra cost), 
internet (contra cost). 

De la 1.984 €
Perioada: 19.06, 26.06, 10.07, 
24.07

CIPRU | Cipru

Amathus Beach 5

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 19.06–26.06
10.07, 24.07

07.08 21.08 28.08
18.09

25.09

SUPERIOR ROOM LAND 
VIEW

1984 € 2138 € 2094 € 1984 € 1962 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Chartere Grecia
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Corfu

Messonghi Beach 3 148

Aeolos Beach Resort 4 148

Elea Beach 4 149

Corfu Palace 5 149

Primasol Louis Ionian Sun 5 150

Creta, Chania

Eleftheria 3 150

Santa Marina Beach 4 151

Amalthia 4 151

Porto Platanias 5 152

Avra Imperial 5 152

Creta, Heraklion

Palmera Beach 3 153

Peninsula Resort & Spa 4 153

Golden Beach 4 154

Albatros Spa & Resort 4 154

Creta Maris 5 155

Kos

Gaia Village 3 155

Princess of Kos 5 156

Mitsis Summer Palace 5 156

Mitsis Blue Domes 5 157

Michelangelo Resort 5 157

Lefkada

Athos 3 158

Lichnos Beach 5 158

Parga Beach 4 159

Porto Galini 4 159

Sivota Diamond 5 160

Mykonos

New Aeolos 3 160

Ilio Maris 4 161

Harmony 4 161

Myconian Kyma 5 162

Myconian Imperial Resort 5 162

Rhodos

Angela Suites and Lobby 3 163

Eden Roc 4 163

Rodos Princess 4 164

Lindos Imperial 5 164

Atrium Platinium 5 165

Santorini

Kamari Beach 3 165

Aegean Plaza 4 166

El Greco 4 166

Santorini Palace 4 167

Splendour Resort 5 167

Skiathos

Musses 3 168

Esperides 4 168

Mandraki 4 169

Kassandra Bay 5 169

Skiathos Princess 5 170

Poseidon Beach 3 170

Zakynthos

Best Western Zante 4 171

The Bay Hotel and Suites 4 171

Sentido Louis Plagos Beach 4 172

Lesante 5 172
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Corfu

LOCALIZARE
Situat chiar pe plajă în satul 
Moraitika, Complexul Messonghi 
Beach Holiday are un parc acvatic cu 
3 piscine. Oraşul Corfu şi aeroportul 
acestuia se află la 23 km.

FACILITĂŢI 
Pe plajă sunt disponibile gratuit 
umbrele de soare asigurate de hotel, 
iar oaspeţii pot închiria şezlonguri, la 
un cost suplimentar. Şezlongurile de 
lângă piscine pot fi utilizate gratuit. 
Complexul găzduieşte 3 piscine în aer 
liber (2 piscine pentru adulţi şi 1 mini 
parc acvatic), 2 piscine în aer liber 
pentru copii, mai multe baruri, un bar 
pe plajă, 2 restaurante, un restaurant 

pe plajă care serveşte gustări, un 
club de noapte, diverse magazine şi 
buticuri, un centru de conferinţe şi 
un teren de joacă. Sunt disponibile şi 
tobogane de apă, contra cost. 

CAMERE
Toate tipurile de unităţi de cazare 
sunt înconjurate de grădini şi peluze 
care coboară spre o plajă acoperită 
cu pietriş. Camerele includ aer 
condiţionat, TV prin satelit şi o baie 
privată cu duş şi uscător de păr.

De la 1.026 €
Perioada: 30.05, 06.06, 13.06 

LOCALIZARE
Această proprietate este la 1 minut 
pe jos faţă de plajă.

FACILITĂŢI
Există 2 piscine în aer liber 
alimentate cu apă dulce. De 
asemenea, sunt disponibile 
servicii de masaj şi tratamente de 
înfrumuseţare, activităţi sportive 
precum aerobic, aerobic acvatic 
şi volei pe plajă. În amfiteatrul 
complexului are loc un program de 
divertisment care se schimbă în 
fiecare zi. 

CAMERE
Toate camerele standard de la 
Aeolos Beach Resort beneficiază 
de facilităţi moderne, printre care 
aer condiţionat şi TV prin satelit. 
Fiecare cameră are un balcon sau o 
terasă private, majoritatea cu vedere 
la mare. În hol este disponibil WiFi 
gratuit.

De la 1.119 €
Perioada: 30.05 

TIP CAMERĂ 30.05– 
06.06
13.06

20.06 27.06, 04.07, 11.07, 
18.07, 25.07, 01.08 
08.08, 15.08, 22.08

29.08 05–12.09 19.09

DUBLĂ SUPERIOR 
GARDEN VIEW

1026 € 1075€ 1372 € 1174 € 1026 € 901 €

11.07 18.07, 25.07
01.08, 08.08

15.08

22.08 29.08
05.09

12.09 19.09

1512 € 1651 € 1547 € 1408 € 1356 € 1161 €

TIP CAMERĂ 30.05 06.06
13.06

20.06 27.06
04.07

DOUBLE BUNGALOW 
GARDEN VIEW

1119 € 1286 € 1338 € 1408 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive

Messonghi Beach 3

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Aeolos Beach Resort 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Corfu | GRECIA

TIP CAMERĂ 30.05 06–13.06
20–27.06

04.07 11–18.07 
25–01.08 
08–15.08 

22.08

29.08 05–12.09 19.09

DUBLĂ 
MOUNTAIN VIEW 

946 € 1082 € 1204 € 1296 € 1174 € 1082 € 844 €

LOCALIZARE
Este situat în staţiunea de renume 
Dassia din preajma Muntelui 
Pantokrator, locaţie excelentă pe 
plajă premiată cu Blue Flag, într-o 
livada de măslini, înconjurat de 
grădini frumos amenajate. Staţiunea 
Dassia se află la doar 12 km de 
centrul oraşului Corfu şi 14 km de 
aeroport.

FACILITĂŢI
Hotelul dispune de un restaurant 
cu bufet suedez variat, tavernă, 
bar, piscină cu apă sărată, terasă, 

ping-pong, mini club, plajă privată cu 
umbreluţe şi şezlonguri, Mini club. 
CAMERE
Camerele sunt dotate cu aer 
condiţionat, TV, telefon, radio, 
balcon, uscător de păr, frigider, 
vedere la mare sau la munte.

HIGHLIGHT
Plajă premiată cu Blue Flag.

De la 946 €
Perioada: 30.05 

LOCALIZARE
Corfu Palace este un hotel de 5 stele 
ce oferă vedere la golful Garitsa. Corfu 
Palace este situat ideal, la 10 minute de 
mers pe jos de centrul oraşului Corfu. 
Aeroportul insulei se află la 1 km. 

FACILITĂŢI
Pune la dispoziţie un centru spa cu 
talasoterapie, o piscină în aer liber, 
precum şi un restaurant rafinat. 
Proprietatea oferă, de asemenea, 
WiFi gratuit în toate zonele sale. 
Oaspeţii îşi pot încerca norocul la 
cazinoul hotelului. Restaurantul 
principal are scaune în stil Ludovic 
al XV-lea şi serveşte un bufet bogat 

de mic dejun. Restaurantul à la carte 
Scheria oferă un meniu internaţional.

CAMERE
Toate camerele sunt elegante şi au 
vedere la Marea Ionică. Camerele 
Hotelului Corfu Palace au baie din 
marmură, precum şi terasă sau 
balcon privat. 
Facilităţile din camere includ aer 
condiţionat, TV prin satelit şi uscător 
de păr.

De la 1.368 €
Perioada: 30.05

TIP CAMERĂ 30.05 06.06 13.06 
20.06 
27.06 
04.07

11.07 18.07 
25.0701.08 

08.08–15.08

22.08 29.08–
05,09 
12.09

19.09

DOUBLE SEA 
VIEW 

1368 € 1423 € 1562 € 1751 € 1670 € 1562 € 1396 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun

Elea Beach 4

BILET AVION DEMIPENSIUNE

Corfu Palace 5

BILET AVION MIC DEJUN
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

LOCALIZARE
Această proprietate este la 10 minute 
pe jos faţă de plajă. 
Situat pe un deal, Eleftheria oferă 
vedere magnifică la mare şi acces 
uşor la plaja din Agia Marina, fiind la 
doar 8 km spre vest de Chania.

FACILITĂŢI
Hotelul pune la dispoziţie saună, sală 
de gimnastică, piscine, restaurant 
şi bar.

CAMERE
Cadă, TV, telefon, aer condiţionat, 
balcon, radio, toaletă, baie.

De la 820 €
Perioada: 21.06, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09

GRECIA | Corfu

LOCALIZARE
Situat în sud-estul insulei Corfu, 
hotelul se află la doar 50 m de plajă, 
la care se poate ajunge printr-un 
tunel privat care porneşte din hotel. 
Primasol Louis Ionian Sun se găseşte la 
15 km de aeroportul internaţional din 
Corfu şi la 15 km de oraşul Corfu. 

FACILITĂŢI
Primasol Louis Ionian Sun oferă 2 
restaurante şi 6 baruri, un teren de 
tenis şi unul de baschet, precum şi 2 
piscine. Printre alte facilităţi se numără 
mini-market/magazin de cadouri, colţ 
de internet şi WiFi în zona principală 
de bar.

CAMERE
Camerele hotelului Primasol Louis 
Ionian Sun au balcon cu vedere la 
mare sau la munte. Fiecare cameră 
are baie privată, aer condiţionat/
instalaţie de încălzire, uscător de păr, 
seif şi TV prin satelit.

HIGHLIGHT
Tunel privat de la hotel la plaja.

De la 1.342 €
Perioada: 30.05, 06.06, 13.06 

TIP CAMERĂ 21.06 28.06 05.07, 12.07
19.07, 26.07
02.08, 09.08

16.08 23.08, 30.08
06.09
13.09

20.09

DOUBLE 
SUPERIOR

820 € 908 € 973 € 951 € 820 € 797 €

TIP CAMERĂ 30.05
06.06
13.06

20.06 27.06
04.07
11.07

18.07, 25.07
01.08
08.08
15.08

22.08 29.08
05.09
12.09

19.09

DUBLĂ SEA 
VIEW 

1342 € 1380 € 1476 € 1778 € 1649 € 1476 € 1033 €

Primasol Louis Ionian Sun 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Eleftheria 3

BILET AVION DEMIPENSIUNE

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune

CHANIA
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Creta, Chania | GRECIA

LOCALIZARE
Această proprietate este la 2 minute 
pe jos faţă de plajă. Hotelul Santa 
Marina se află pe o plajă cu nisip 
lungă, în satul Agia Marina din cea 
mai frumoasă regiune din vestul 
Cretei, la 8 km de renumitul oraş 
pitoresc Chania.

FACILITĂŢI
Hotelului Santa Marina au la 
dispoziţie o sală de fitness şi un loc 
de joacă pentru copii.

CAMERE
Minibar, duş, seif, TV, telefon, aer 
condiţionat, uscător de păr, balcon, 
halat de baie, radio, facilităţi de 
călcat, zonă de relaxare, articole de 
toaletă gratuite, ventilator, toaletă, 
patio, papuci de casă, canale prin 
satelit, canale prin cablu, TV cu ecran 
plat, intrare privată, izolare fonică, 
prosoape/lenjerie de pat contra 
cost, vedere la mare, antialergică, 
prosoape, lenjerie de pat.

De la 1.034 €
Perioada: 21.06, 06.09

LOCALIZARE
Această proprietate este la 1 minut 
pe jos faţă de plajă. Complexul 
Amalthia Beach este situat favorabil, 
chiar lângă plajaă cu nisip din Agia 
Marina, la 9 km vest de Chania.

FACILITĂŢI 
Facilităţile includ un centru spa şi de 
fitness, piscine pentru adulţi si copii, 
taverna.

CAMERE
TV, telefon, aer condiţionat, uscător 
de păr, balcon, frigider, facilităţi de 
călcat, toaletă, încălzire, canale prin 

satelit, cadă sau duş, pardoseală de 
gresie/marmură, garderobă/dulap, 
vedere la munte.

De la 1.455 €
Perioada: 21.06, 28.06, 05.07, 30.08, 06.09

TIP CAMERĂ 21.06 28.06 05.07, 
12.07
19.07, 
26.07
02.08, 
09.08

16.08 23.08
30.08

06.09 13.09 20.09

Double 
Garden View 

1034 € 1134 € 1302 € 1279 € 1134 € 1034 € 939 € 820€

TIP CAMERĂ 21.06
28.06
05.07

21.06
28.06
05.07

19.07, 26.07
02.08

09.08, 16.08

23.08 30.08
06.09

13.09 20.09

DOUBLE 
STANDARD 

941 € 962 € 1084 € 1002 € 941 € 899 € 867 €

Santa Marina Beach 4

BILET AVION DEMIPENSIUNE

Amalthia 4

BILET AVION MIC DEJUN

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Creta, Chania

LOCALIZARE
Hotelul Porto Platanias 5* este situat 
într-una din cele mai cosmopolite 
regiuni ale Cretei, Platanias, la 20 m 
de plaja, la 9 km distanţă de oraşul 
Chania şi la 20 km de aeroport.

FACILITĂŢI
4 restaurante, 5 baruri, 5 piscine, 
acces la plajă, centru.

CAMERE
Camerele Hotelului Porto Platanias 
5* sunt dotate cu băi de marmură 
proprii cu cadă, uscător de păr, 
aer condiţionat, TV, telefon, acces 

internet, seif, balcon cu vedere la 
mare, piscină sau gradină.

De la 1.455 €
Perioada: 21.06, 28.06, 05.07, 06.09, 13.09

LOCALIZARE
Complexul se află la 100 m de plaja 
din Kolimvar şi 35 km de aeroport.

FACILITĂŢI
2 restaurante à la carte, piscine, 
teren tenis, o sală de fitness 
ultramodernă, un hamam şi salon de 
înfrumuseţare.

CAMERE
Camerele ultramoderne au baie mare 
cu duş şi cadă şi sunt amenajate cu 
parchet. Sunt dotate cu acces gratuit 
la internet Wi-Fi şi TV cu ecran 
plat cu canale prin cablu şi satelit. 

Unele camere au piscină privată sau 
comună, sau o terasă spaţioasă cu 
cadă cu hidromasaj.

De la 1.643 €
Perioada: 21.06, 28.06, 05.07, 30.08, 06.09

TIP CAMERĂ 21.06
28.06
05.07

12.07 19.07–26.07
02.08–09.08
16.08–23.08

30.08 06.09–13.09 20.09

DOUBLE GARDEN 
VIEW 2 AD 

1455 € 1576 € 1667 € 1485 € 1455 € 1428 €

TIP CAMERĂ 21.06
28.06
05.07

12.07
19.07

26.07
02.08
09.08

16.08 23.08 30.08
06.09

30.08
06.09

DOUBLE 
DELUXE 

GARDEN VIEW

1643 € 1782 € 1953 € 1904 € 1782 € 1643 € 1350 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune

Porto Platanias 5

BILET AVION DEMIPENSIUNE

Avra Imperial 5

BILET AVION DEMIPENSIUNE
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Creta, Heraklion | GRECIA

LOCALIZARE
Hotelul este amplasat în staţiunea 
Hersonissos din Creta, cu acces 
direct la plajă cu nisip de care este 
despărţit de o alee îngustă, în partea 
animată a staţiunii.

FACILITĂŢI
Oaspeţii pot dispune de următoarele 
facilităţi: recepţie, internet WiFi, 
lounge TV, serviciu închiriere maşină, 
restaurant, tavernă pe plajă cu 
preparate greceşti şi internaţionale, 
piscină/piscină pentru copii, 

şezlonguri şi umbrele, centru SPA şi 
Wellness.

CAMERE
Aer condiţionat (contra cost), seif 
(contra cost), baie cu duş, uscător 
de păr, balcon, telefon, internet wi-fi 
gratuit, TV satelit, frigider.

De la 649 €
Perioada: 03.05, 10.05, 17.05, 24.05.

LOCALIZARE
Peninsula Resort & Spa 4* este situat 
pe coasta nordică a insulei Creta, în 
satul de pescari Agia Pelagia.

FACILITĂŢI
Un restaurant (meniu grecesc, cretan 
şi internaţional), 4 baruri, piscină 
exterioară, piscină pentru copii, 
miniclub, internet wireless gratuit 
în întregul hotel, terenuri de fotbal, 
baschet, volei, tenis de masă, biliard, 
centru Spa (piscină interioară, 
saună).

CAMERE
Balcon sau terasă cu vedere la 
mare sau la grădină luxuriantă, aer 
condiţionat, TV satelit, radio, seif 
(contra cost), frigider, baie proprie cu 
cadă sau duş, uscător de păr, telefon.

De la 931 €
Perioada: 12.04–19.04, 26.04–03.05, 
10.05–17.05, 24.05.

TIP CAMERĂ 12.04–19.04
26.04–03.05

10.05– 17.05, 24.05

31.05 07–14.06 21–28.06

DOUBLE MOUNTAIN VIEW 931 € 1149 € 1186 €

05.07 12.07–19.07
26.07–02.08
09.08–16.08

23.08 30.08–06.09
13.09

20.09

1237 € 1364 € 1237 € 1186 € 1113 €

05.07 12.07 19.07, 26.07
02.08, 09.08
16.08, 23.08

30.08 06.09 13.09
20.09

917 € 1005 € 1020 € 946 € 917 € 752 €

TIP CAMERĂ 12.04, 19.04
26.04

03.05, 10.05
17.05, 24.05

31.05 07.06
14.06
21.06

28.06

DOUBLE 
STANDARD

N/A 649 € 737€ 752 € 846 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive

Palmera Beach 3

BILET AVION DEMIPENSIUNE

Peninsula Resort & Spa 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Creta, Heraklion

LOCALIZARE
Hotel Golden Beach este localizat pe 
plaja din Hersonissos.

FACILITĂŢI
Hotel Golden Beach pune la 
dispozitia oaspeţilor piscină cu bar, 
restaurant, bar, tavernă a la carte, 
bar, facilităţi pentru practicarea 
tenisului de masă, biliardului, acces 
internet.

CAMERE
Camerele sunt dotate cu televizor, 
frigider, telefon, baie, balcon/terasă, 
seif, aer condiţionat.

De la 704 €
Perioada: 19.04–26.04, 03.05–10.05, 
17.05–24.05.

LOCALIZARE
Hotelul Albatros Spa & Resort 
4* este situat în Hersonissos, la 
doar 30 m de una dintre cele mai 
frumoase plaje din Creta şi la 25 
km de Heraklion, este un loc de 
atrage anual mii de turişti. Cea mai 
apropiată staţie de autobuz se afla la 
350 metri de hotel.

FACILITĂŢI
Piscină, restaurante, fitness, bar, sală 
de jocuri.

CAMERE
Baie cu cadă, accesorii pentru 
baie, halate şi papuci, foehn, aer 
condiţionat centralizat cu control 
individual, seif (electronic, gratuit), 
TV prin satelit, internet WiFi (contra 
cost), ceainic electric (la solicitare, 
garanţie), telefon, mini-frigider, room 
service (24 ore, contra cost), fier de 
calcăt (la solicitare, gratuit).

De la 739 €
Perioada: 03.05–10.05, 17.05–24.05

05.07 12.07 19.07–26.07
02.08–09.08
16.08–23.08

30.08 06.09–13.09 20.09

965 € 1036 € 1130 € 1012 € 965 € 888 €

05.07–12.07
19.07–26.07
02.08–09.08

16.08

23.08 30.08
06.09

13.09 20.09

1053 € 1020 € 936 € 915 € 863 €

TIP CAMERĂ 12.04 19.04– 26.04
03.05–10.05
17.05–24.05

31.05 07.06–14.06
21.06

28.06

DOUBLE 
LANDVIEW

N/A 704 € 775€ 786 € 888 €

TIP CAMERĂ 12.04
19.04
26.04

03.05–10.05
17.05–24.05

31.05 07.06
14.06
21.06

28.06

DOUBLE 
LANDVIEW

N/A 739 € 846 863 € 918 €

Golden Beach 4

BILET AVION DEMIPENSIUNE

Albatros Spa & Resort 4

BILET AVION DEMIPENSIUNE

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Creta, Heraklion | GRECIA

LOCALIZARE
Creta Maris Beach este localizat pe 
plaja, la aproximativ 2 km de centrul 
statiunii Hersonissos.

FACILITĂŢI
Creta Maris Beach Resort ofera 
6 restaurante, 6 baruri, 2 piscine 
interioare, 6 piscine pentru adulţi, 
3 terenuri de tenis, mini teren de 
fotbal, mini golf, volei pe plaja, 
sporturi acvatice, tenis de masa, 
biliard, echipa de animaţie, centru 
spa & wellness, centru fitness.

CAMERE
Camerele din cladirea principala au 
un design placut şi dispun de toate 
dotarile necesare petrecerii unui 
sejur memorabil: aer condiţionat, 
televizor, telefon, seif, uscător de par, 
facilităţi pentru pregatirea cafelei, 
mini-frigider.

De la 1.137 €
Perioada: 12.04–19.04, 26.04–03.05.

LOCALIZARE
Hotelul este localizat la 300 m de 
plaja de nisip şi 150 m de centrul 
statiunii Tigaki cu numeroase 
magazine, restaurante şi baruri.

FACILITĂŢI CAMERE
Camerele sunt dotate cu aer 
condiţionat, televizor, telefon, 
uscător de par, balcon/terasă, 
frigider (contra cost). Camerele 
family au 2 dormitoare separate prin 
usa iar camerele maisonette au 2 
spatii de dormit (un living la parter 
şi un dormitor la etaj, separate de 
scara).

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul dispune de următoarele 
facilităţi: restaurant, bar, snack bar, 
gradina, 3 piscine cu apă de mare, 
piscină pentru copii, 1 mic teren de 
fotbal, teren de baschet, tenis de 
masa, tenis de camp, biliard, 3 locuri 
de joacă pentru copii.

De la 824 €
Perioada: 17.06–24.06.

TIP CAMERĂ 17.06
24.06

01.07 08.07, 15.07, 22.07, 
29.07, 05.08, 12.08, 

19.08

26.08 02.09, 09.09
16.09

23.09

DOUBLE 
ROOM 2 AD

824 € 901 € 1003 € 926 € 824 € 770 €

12.07 19.07 26.07–02.08
09.08
16.08

23.08 30.08 06.09 13.09 20.09

1789 € 1878 € 1944 € 1855 € 1789 € 1752 € 1661 € 1450 €

TIP CAMERĂ 12.04–19.04
26.04–03.05

10.05 17.05–24.05
31.05–07.06

14.06 21.06
28.06

05.07

DOUBLE 
MOUNTAIN VIEW

1137 € 1181 € 1293 € 1553 € 1661 € 1734 
€

Creta Maris 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Gaia Village 3

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive

KOS
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Kos

LOCALIZARE
Pe o frumoasa plaja de nisip din 
nordul insulei în apropierea localitatii 
Mastichari, la 8 km de aeroport şi 18 
km de oraşul Kos.

DOTĂRI CAMERE
Camerele au un decor clasic cu 
influente traditionale şi dispun de 
telefon, balcon/terasă, televizor, 
frigider, aer condiţionat, patut copii. 
Camerele rezervate pentru 2 adulţi + 
2 copii au pat supraetajat pentru copii. 
Studiourile au mini bucatarie utilata.

FACILITĂŢI HOTEL
Cele 2 restaurante ale hotelului 
servesc micul dejun, pranzul şi cina 

în stil bufet. De asemenea, puteti 
savura o serie de băuturi la barul 
de pe plaja sau la cele 2 baruri de la 
piscină. Resortul ofera 4 piscine (2 
dintre acestea pentru copii), Jacuzzi, 
sauna, centru fitness, tenis de masa, 
4 terenuri de tenis, sah în aer liber, 
loc de joacă pentru copii, mini club, 
amfiteatru în aer liber, acces internet, 
echipa de animaţie. Pe plaja: wind 
surfing, hidrobiciclete, canoe, volei. 

De la 1.000 €
Perioada: 17.06–24.06

Princess of Kos 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
La 7 km de Kardamena, 35 km de 
oraşul Kos, 15 km de aeroport, statie 
de autobuz în fata hotelului.

DOTĂRI CAMERE
Camerele sunt decorate în nuante 
de albastru şi sunt dotate cu aer 
condiţionat, uscător de par, mini 
frigider, televizor, balcon/terasă, seif 
(contra cost).

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul dispune de următoarele 
facilităţi: restaurant bufet, 
restaurant italian, taverna, 4 baruri, 
piscină, water park cu tobogane, 
piscină şi mini club pentru copii, mini 

disco, echipa de animaţie, amfiteatru, 
facilităţi fara costuri suplimentare 
(centru fitness, 2 terenuri de tenis, 
biliard, tenis de masa, volei şi fotbal 
pe plaja, canoe, hidrobiciclete, 
windsurfing – doar în baza unui 
certificat valabil), facilităţi contra 
cost (sporturi acvatice ca ski nautic, 
jet ski, paraglding, catamaran, cursuri 
de scuba diving).

De la 943 €
Perioada: 17.06

Mitsis Summer Palace 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

TIP CAMERĂ 17.06
24.06

01.07 08.07, 15.07, 
22.07, 29.07
05.08, 12.08

19.08 26.08
02.09
09.09

16.09 23.09

Double Garden 
View

1000 € 1132 € 1231 € 1165 € 1000 € 955 € 688 €

TIP CAMERĂ 17.06 24.06
01.07

08.07 15.07, 22.07
29.07, 05.08

12.08

19.08 02.09
09.09
16.09

23.09

Double room of the 
House Land View

943 € 1015 € 1159 € 1267 € 1123 € 943 € 793 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Kos | GRECIA

LOCALIZARE
In Kardamena, pe plaja cu nisip şi 
pietricele, la 27 km de oraşul Kos, la 
7 km de centrul statiunii Kardamena 
şi la 10 km de aeroport.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant principal, 10 restaurante 
tematice, 6 baruri, 8 piscine în aer 
liber, o piscină acoperita, tobogane 
cu apa, piscină pentru copii, 
sezlonguri şi umbrelute la piscină şi 
pe plaja gratuit, internet (cu plata). 

FACILITĂŢI CAMERE
Baie cu cada sau dus, papuci şi 
halate de baie, uscător de par, aer 
condiţionat, TV satelit, minibar 

(cu plata), seif (cu plata), telefon, 
internet (cu plata), balcon sau terasă. 

FACILITĂŢI PENTRU COPII
Mitsis wonderland pentru copii: 
piscină, tobogan cu apa, loc de joacă 
şi sală de joacă, carusel, mini zoo, 
calarie ponei (cu plata), animaţie, 
mini discoteca, junior club. 

De la 1.488 €
Perioada: 17.06–24.06, 01.07

Mitsis Blue Domes 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Michelangelo unul dintre cele mai 
noi resorturi din Kos, deschis în 
2009, este situat pe plaja mixta 
cu pietricele şi nisip negru, în 
apropierea izvoarele termale marine 
din Agios Fokas, la 8 km de oraşul 
Kos şi la 35 km de aeroport. Hotelul 
este construit în stil amfiteatru pe o 
panta ce coboara până la mare.

FACILITĂŢI CAMERE
Camerele au un design modern şi 
sunt echipate cu: baie cu cada sau 
dus, uscător de par, aer condiţionat, 
televizor LCD, minibar (cu plata), seif, 
telefon, internet (cu plata), balcon 
sau terasă, halate şi papuci de baie. 

FACILITĂŢI HOTEL
2 restaurante, 3 baruri, 2 piscine în 
aer liber (piscină infinity), piscină 
acoperita, sezlonguri şi umbrelute 
la piscină, internet (cu plata), 
minimarket, inchiriere de masini şi 
motoscutere. 

ACTIVITĂŢI
Teren de tenis, mini fotbal, tenis 
de masa, aerobic, sală gimnastica, 
programe de divertisment. 

De la 1.147 €
Perioada: 17.06–24.06

Michelangelo Resort 5

BILET AVION DEMIPENSIUNE

TIP CAMERĂ 17.06–24.06
01.07

08–15.07, 
22–29.07, 
05–12.08

19.08 26.08–02.09
09.09

16.09–23.09

Double Room 
Sea View

1488 € 1860 € 1701 1488 € 1299 €

TIP CAMERĂ 17.06–
24.06

01.07 08.07–15.07, 22.07–
29.07, 05–12.08

19.08

26.08 02– 9.09
16.09

23.09

Double 
Comfort

1147 € 1301 € 1327 € 1275 € 1147 € 1102 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Lefkada

LOCALIZARE
Hotelul Athos are o pozitionare 
excelenta, langa mare, la 400 m 
de frumoasa plaja Nidri, 17 km 
de Oraşul Lefkada şi 32 de km de 
aeroport. 

FACILITĂŢI
Receptie, seif, cafenea, restaurant 
pentru nefumatori/fumatori, serviciu 
de inchirieri biciclete, piscină 
exterioara, piscină pentru copii, 
jacuzzi, hidormasaj, internet wireless, 
seif, spalatorie, parcare gratuita.
De asemenea, oaspetii pot savura 
o băutura la Barul Tree care este 
inconjurat de palmieri şi are vedere 

spre statiune. Barul de langa piscină 
serveste băuturi şi mese usoare pana 
după amiaza. 

CAMERE
Numarul total de camere de care 
dispune hotelul este de 43, din care 3 
sunt camere single şi 40 sunt camere 
duble/twin. Facilităţile includ aer 
condiţionat, incalzire, telefon, TV, 
satelit/cablu TV, seif, balcon, mini 
bar, internet wifi gratuit, uscător de 
par.

De la 833 €
Perioada: 10.06; 17.06;24.06; 02.09; 09.09

Athos 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul are o locatie superba, acesta 
fiind situat direct pe plaja Lichnos 
şi este inconjurat de plantatii de 
maslini. 

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul dispune de 89 de camere 
impartite în mai multe cladiri dispuse 
terasăt până la plaja. Alte facilităţi 
includ zona de plaja privata cu 
sezlonguri şi umbrele gratuite, bar (pe 
plaja, la piscină), piscină exterioara, 
gradina, teren de joacă pentru copii 

internet wireless, aer condiţionat, 
parcare privata gratuita,autobuz de la 
hotel catre Parga şi retur. 

FACILITĂŢI CAMERE
Vedere spre mare, seif, uscător 
de par, mini bar, aer condiţionat/
incalzire, telefon cu linie directa, 
Internet wireless, LCD TV satelit, 
halat de baie şi papuci.

De la 1.414 €
Perioada: 10–17.06

Lichnos Beach 5

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 10.06; 17.06; 
24.06 

02.09; 09.09; 
16.09

01.07; 08.07 
15.07; 22.07

29.07 05.08; 12.08 
19.08

26.08

DUBLĂ 
STANDARD

833 € 925 € 986 € 1032 € 1003 €

05.08-12.08 12.08-
19.08 19.08-26.08

26.08 02.09 02.09
09.09

09.09
16.09

16.09
23.09

2023 € 1790 € 1752 € 1462 € 1414 €

TIP CAMERĂ 10.06
17.06

17.06
24.06 

24.06
01.07

01.07
08.07

08.07
15.07

15.07-22.07 
22.07-29.07 
29.07-05.08

CAMERA DUBLĂ 
DELUXE

1414 € 1754 € 1753 € 1889 € 1888 € 2024 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Lefkada | GRECIA

LOCALIZARE
Renovat în 2011, hotelul este 
localizat în fata uneia dintre cele 
mai frumoase plaje cu nisip din 
zona Parga, plaja Valtos, care ofera 
şi o vedere superba spre Castelul 
Venetian. Este organizat sub forma 
unui sat, cu bungalow-uri distribuite 
intr-o gradina de maslini şi flori. 
Centrul oraşului Parga este la 15 min 
de mers pe jos sau 5 min cu taxi-ul 
de apa (2 eur) ce poate fi luat de la 
plaja. Este la doar 1 ora distanta de 
aeroportul Aktio, 45 de minute de 
oraşul Preveza, 48 de km de portul 
international Igoumenitsa şi 3 ore si 

jumătate de Salonic (pe autostrada 
Egantia). 

CAMERE
Hotelul Parga Beach ofera oaspetilor 
săi cazare în 52 de camere elegante 
şi spatioase, potrivite pentru cupluri 
şi tineri casatoriti, grupuri de prieteni 
sau familii. Facilităţile camerelor 
includ: room service, aer condiţionat, 
mini bar, TV satelit, telefon, meniu de 
perne, uscător de par, seif, Internet 
wi-fi gratuit, terasă sau balcon.

De la 1.818 €
Perioada: 10–17.06, 17–24.06, 09–16.09

Parga Beach 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Situat în statiunea Nikiana, pe 
coasta de est a Insulei Lefkada, la 
12 km de oraşul Lefkada şi la doar 
4 km distanta de localitatea Nydri. 
În 2012, complexul Porto Galini a 
fost decorat cu Cheia Verde pentru 
interesul manifestat fata de mediul 
inconjurator. 

FACILITĂŢI
Cladirile complexului cuprind 135 de 
camere şi apartamente, conectate 
prin alei frumos amenajate care 
duc direct catre plaja. Hotetelul are 
facilităţi precum: receptie deschisa 
non stop, 3 restaurante, 2 baruri, 

incalzire, aer condiţionat, club pentru 
copii, teren de joacă exterior pentru 
copii, centru de spa & wellness, 
jacuzzi, 2 piscine exterioare, 2 saune, 
camera cu aburi, camere de masaj, 
zona de infrumusetare, sală de sport 
cu vedere la mare, internet wireless 
gratuit accesibil în majoritatea 
zonelor complexului, plaja privata cu 
sezlonguri şi umbrele oferite gratuit 
oaspetilor hotelului.

De la 1.223 €
Perioada: 10.06, 16.09

Porto Galini 4

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 10.06-17.06 
17.06-24.06 
24.06-01.07 
09.09-16.09 
16.09-23.09

01.07-08.07 
08.07-15.07 
15.07-22.07 
26.08-02.09 
02.09-09.09

22.07-29.07 
29.07-05.08

05.08-12.08 
12.08-19.08 
19.08-26.08

CAMERA DUBLĂ DELUXE 1818 € 1993 € 2255 € 2474 €

TIP CAMERĂ 10.06
16.09

17.06 24.06; 01.07
08.07; 26.08

15.07
22.07

22.07; 29.07; 
05.08; 

12.08;19.08

02.09 09.09

CAMERA DUBLĂ 
STANDARD

1223 € 1320 € 1450 € 1795 € 1853 € 1460 € 1255 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Lefkada

LOCALIZARE
La o distanta de doar 300 m de 
Bella Vraka, una dintre cele mai 
impresionante plaje din Sivota. 
Hotelul este inconjurat de gradini 
frumoase cu plante şi arbori locali 
precum leandri, iasomie, nalbe şi 
buganvilia.

FACILITĂŢI
Receptie 24h, restaurant principal 
„Efyra”, restaurant a la carte „The 
View”, snack bar la piscină “Irida”, 
internet wireless, serviciu de 
babysitting, centru spa, 2 piscine 

exterioare pentru adulţi, 1 piscină 
exterioara pentru copii, teren de 
joacă exterior pentru copii, miniclub, 
sală de fitness.

De la 1.699 €
Perioada: 17.06

Sivota Diamond 5

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Se afla la doar 800 m de centrul 
oraşului Mykonos. 

FACILITĂŢI HOTEL
Gratar, piscină în aer liber, 
gradina, terasă, pescuit, tenis de 
masa, scufundari, masaj, cada cu 
hidromasaj, inchirieri biciclete, 
camera de jocuri, biblioteca, karaoke, 
restaurant, bar, snack bar

DOTARI CAMERA
Camerele spatioase şi aerisite sunt 
mobilate modern, iar balcoanele au 

vedere la gradini şi la piscină. Toate 
camerele au aer condiţionat, TV prin 
satelit, frigider, uscător de par şi seif.

PLAJA
Hotelul se afla la 1 km de plaja.

De la 1.117 €
Perioada: 14.06

New Aeolos 3

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 17.06 24.06; 01.07 08.07; 02.09 15.07

BUNGALOW SEA VIEW 1669 € 1670 € 1671 € 1877 €

TIP CAMERĂ 14.06 21.06 12.07 19.07, 26.07, 02.08, 
09.08, 16.08, 23.08

DOUBLE ROOM 1117 € 1344 € 1582 € 1733 €

22.07; 29.07; 05.08 12.08 19.08 26.08

1911 € 1912 € 1707 € 1673 €

30.08 28.06, 05.07, 06.09 13.09 20.09

1532 € 1381 € 1041 € 813 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun

MYKONOS
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Mykonos | GRECIA

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08, 30.08

06.09 13.09 20.09

2467 € 1900 € 1368 € 1004 €

Ilio Maris are avantajul localizarii în centrul oraşului Mykonos, 
în apropierea celebrelor mori de vand. Este unul dintre primele 
hoteluri construite în insula, operand din 1985.

LOCALIZARE
In centrul oraşului Mykonos.

DOTARI CAMERE
Camerele au balcon/terasă, televizor, 
aer condiţionat, acces internet Wi-Fi, 
telefon, uscător de par, frigider, seif.

FACILITĂŢI HOTEL
Receptie, piscină cu vedere 
panoramica spre Marea Egee, bar la 
piscină, parcare, acces internet Wi-Fi.

De la 1.529 €

Perioada: 14.06 

Ilio Maris 4

BILET AVION MIC DEJUN

Acest hotel este construit în stilul tipic arhitecturii locale 
traditionale care a inspirat zeci de arhitecti din intreaga lume. 
Hotelul ofera o privelişte extraordinara asupra Marii Egee.

LOCALIZARE
In Mykonos, în apropierea portului 
vechi, de tavernele şi magazine din 
centrul oraşului.

DOTARI CAMERE
Cele 22 de camere ale hotelului sunt 
dotate cu cd player, aer condiţionat, 
televizor, seif, mini bar, telefon, acces 
internet, uscător de par, cafea şi 
ceai. Facilităţi suplimentare pentru 
camerele superioare: jacuzzi, halate 
şi papuci de baie, DVD player, cos cu 
fructe.

FACILITĂŢI HOTEL
Lounge bar, spa, restaurant, piscină, 
bar la piscină, fitness center.

De la 1.474 €
Perioada: 14.06, 21.06

Harmony 4

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 14.06
21.06

28.06 05.07, 12.07 
19.07, 26.07 
02.08, 09.08 
16.08, 23.08

30.08 06.09 13.09
20.09

TWIN HV 1474 € 1753 € 1934 € 1815 € 1507 € 1471 €

TIP CAMERĂ 14.06 21.06 28.06
05.07

12.07

DOUBLE ROOM 1529 € 1636 € 1673 € 2240 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Mykonos

LOCALIZARE
Amplasat pe partea de sus a 
faimosului deal Mykonian, Mykonian 
Kyma, Design Hotel, îmbrăcat în 
culoarea albă Myconian originală, 
oferă cazare de 5 stele, oferind un 
centru spa de stat-of-the-art.

FACILITĂŢI CAMERE
Camerele şi suitele de la Kyma 
urmeze liniile drepte şi curbe ale 
arhitecturii cicladice. 

FACILITĂŢI HOTEL
La 1 km puteţi vizita oraşul Mykonos 
cosmopolit, cu faimoasele sale morile 
de vânt şi viaţa de noapte plină de 
viaţă. Portul Mykonos se află la 3 
km distanţă. Este posibilă parcarea 
privată gratuită şi Wi-Fi gratuit este 
disponibil în întreaga clădire.

De la 1.862 €
Perioada: 14.06

Myconian Kyma 5

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Langa plaja Elia şi la 10 km de 
aeroport. Oraşul Mykonos, se afla la 
mai putin de 20 minute de mers cu 
masina.

FACILITĂŢI CAMERE
Camerele ofera tot confortul necesar 
unei vacante relaxante şi sunt dotate 
cu televizor LCD, aer condiţionat, 
DVD/CD/MP3 player, acces internet 
WiFi, telefon, mini bar, seif, uscător 
de par, masa de calcat.

FACILITĂŢI HOTEL
Resortul pune la dispozitia oaspetilor 
săi un bar, restaurant a la carte, 
snack bar, piscină în aer liber, sală 
fitness, camera de jocuri, centru 
spa şi wellness, cada cu hidromasaj, 
piscină interioară, internet wireless.

De la 2.157 €
Perioada: 14.06

Myconian Imperial Resort 5

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 14.06 21.06 28.06 05.07

DOUBLE DELUXE 1862 € 1969 € 2006 € 2561 €

TIP CAMERĂ 14.06 21.06 28.06 05.07 12.07 19.07

DOUBLE DELUXE 2157 € 2274 € 2311 € 2604 € 2721 €

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 
09.08, 16.08, 23.08

30.08 06.09 13.09 20.09

2783 € 2561 € 2006 € 1969 € 1701 €

26.07 02.08, 09.08
16.08

30.08 06.09 13.09 20.09

3105 € 3259 € 2604 € 2194 € 1772 € 1540 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Rhodos | GRECIA

LOCALIZARE
Această proprietate este la 12 minute 
pe jos faţă de plajă. Hotelul Angela 
Suites & Lobby este situat în centrul 
oraşului Rhodos, la câţiva metri de 
Piaţa Academia, cu toate atracţiile 
principale în imediata apropiere. 

FACILITĂŢI
Oferă o piscină sezonieră cu apă 
dulce. Faimoasa Acropolă din 
Rhodos, cu vedere la Marea Egee 
şi la oraş, este la numai 15 minute 
de mers pe jos de hotel. Cea mai 
apropiată plajă, Elli, se află la câţiva 
paşi. 

CAMERE
Oferă camere şi apartamente pline de 
stil. Apartamentele au o cameră de zi 
separată. Includ o chicinetă şi o zonă 
de luat masa. Camere dotate cu aer 
condiţionat, balcon cu vedere la oraş 
sau la piscină. De asemenea, camera 
are TV prin satelit, acces gratuit la 
internet WiFi, podea din lemn, mini-
frigider, halate de baie, uscător de păr.

HIGHLIGHT
Aqua park

De la 668 €
Perioada: 05.06

Angela Suites and Lobby 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Această proprietate este la 1 minut 
pe jos faţă de plajă. Eden Roc Resort 
Hotel este un complex aflat pe plaja 
din Kallithea, înconjurat de grădini 
luxuriante pline de verdeaţă. 

FACILITĂŢI
Numeroasele sale facilităţi includ mai 
multe piscine, tobogane de apă, teren 
de tenis şi plajă privată cu pietriş. 
Piscină de dimensiuni olimpice este 
înconjurată de şezlonguri, iar piscină 
pentru copii este situată lângă cascadă. 
Există câte un bar lângă fiecare piscină. 

Bungalourile împart o piscină privată. 
Hotelul are terenuri de baschet, volei 
pe plajă, minifotbal şi minigolf.

CAMERE
Eden Roc oferă o varietate de 
camere, toate cu balcon privat cu 
vedere. Facilităţile includ TV prin 
satelit, minifrigider şi uscător de păr. 
Aerul condiţionat este disponibil în 
timpul lunilor de vară.

De la 1.217 €
Perioada: 05.06

Eden Roc 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

TIP 
CAMERĂ

05.06 12.06, 19.06
26.06

03.07 10.07, 17.07, 24.07 
31.07, 07.08, 14.08 

21.08, 28.08

04.09, 11.09
18.09

DUBLĂ 
STANDARD

668 € 669 € 906 € 940 € 699 €

TIP CAMERĂ 05.06 12.06 19.06, 26.06
03.07

10.07

DOUBLE GARDEN 1217 € 1241 € 1383 € 1534 €

17.07, 24.07, 31.07 07.08, 
14.08, 21.08

28.08 04.09 11.09 18.09

1594 € 1564 € 1383 € 1359 € 1217 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Rhodos

LOCALIZARE
Hotelul Rodos Princess Beach 
este situat pe plaja virgină Kiotari. 
Lindos, cu faimoasele sale Acropole, 
este situat la 15 km distanţă; satul 
tradiţional Asklipion este la 5 km, iar 
oraşul Rodos la 54 km distanţă. 

FACILITĂŢI
Hotelul oferă un restaurant exclusiv 
pentru copii, cu programe de 
divertisment. Masa de prânz poate 
fi savurată la Pool Tavern Venus. 
Pe plajă şi la piscină exotică sunt 
disponibile gratuit şezlonguri şi 
umbrele. Aici se află şi o piscină 
interioară.

CAMERE
Camerele elegante au balcon sau 
terasă cu vedere la mare sau la 
grădini. Acestea sunt dotate cu aer 
condiţionat şi au un birou şi saltele 
şi perne anatomice. Facilităţile 
standard includ un TV prin satelit, un 
minibar şi un uscător de păr.

De la 1.541 €
Perioada: 05.06

Rodos Princess 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Această proprietate este la 2 minute 
pe jos faţă de plajă. 
Lindos Imperial se află pe plaja Kiotari. 

FACILITĂŢI
Proprietatea pune la dispoziţie 
restaurante gourmet, terenuri de 
tenis şi un centru spa. 
WiFi este gratuit în întreaga 
proprietate. Lindos Imperial are 
3 piscine în aer liber şi 1 piscină 
interioară.

CAMERE
Oferă camere cu vedere la Marea Egee 
sau la piscine şi grădini. Toate unităţile 
de cazare sunt spaţioase şi decorate 
elegant, în culori deschise. Acestea au 
aer condiţionat şi baie cu marmură. 
Dotările standard includ frigider şi TV 
LCD cu canale prin satelit.

HIGHLIGHT
• Servicii de supraveghere a copiilor.

De la 1.333 €
Perioada: 05.06

Lindos Imperial 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

TIP 
CAMERĂ

05.06 12.06, 19.06
26.06, 03.07

10.07 17.07, 24.07, 
31.07 07.08, 

14.08
21.08, 28.08

04.09 11.09 18.09

DOUBLE 
SEA VIEW

1541 € 1656 € 2013 € 2072 € 1715 € 1656 € 1503 €

TIP CAMERĂ 05.06 12.06 19.06, 26.06
03.07

10.07

DOUBLE GARDEN 1333 € 1466 € 1644 € 1950 €

17.07, 24.07, 31.07 07.08, 
14.08, 21.08

28.08 04.09 11.09 18.09

2001 € 1746 € 1644 € 1422 € 1333 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Rhodos | GRECIA

Atrium Platinium 5

BILET AVION MIC DEJUN

Kamari Beach 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Această proprietate este la 4 minute 
pe jos faţă de plajă.

FACILITĂŢI
Acest complex spa de 5 stele se 
află aproape de o plajă publică cu 
facilităţi de sporturi acvatice. Cele 
2 restaurante tematice de lângă 
piscină de la Atrium Platinum Resort 
au vedere superbă la mare, piscină 
în aer liber şi grădinile frumoase. 
Complexul oferă şi 2 restaurante 
à la carte şi restaurant principal. 
Facilităţile de agrement de la Atrium 
Platinum includ piscină în aer liber, 
cu bar, precum şi zonă de sport, cu 

terenuri de tenis şi squash. Oaspeţii 
beneficiază de WiFi gratuit în toată 
proprietatea şi parcare gratuită.

CAMERE
Camerele oferă vedere superbă 
la apus. Toate camerele şi zonele 
publice ale hotelului au vedere 
directă la mare. Aphrodite & Hermes 
Spa Centre pune la dispoziţie camere 
de tratamente faciale şi corporale şi 
piscină interioară, încălzită.

De la 1.158 €
Perioada: 05.06, 12.06, 19.06

LOCALIZARE
Această proprietate este la 1 minut 
pe jos faţă de plajă.

FACILITĂŢI
Cu vedere la Marea Egee, Kamari Beach 
Hotel oferă o zonă excelentă de piscină 
în aer liber, pe malul mării şi include 
acces la internet wireless gratuit şi 
mic dejun tip bufet. Parcarea privată 
gratuită este de asemenea disponibilă. 

CAMERE
Camerele de la Kamari Beach Hotel 
sunt spaţioase şi decorate cu gust, 

unele oferind vederi frumoase la 
mare. Bucuraţi-vă de un început de 
zi relaxant cu un bufet de mic dejun 
pe terasă însorită.

HIGHLIGHT
• Plaja cu nisip negru

De la 1.198 €
Perioada: 31.05

TIP CAMERĂ 05.06, 
12.06
19.06

26.06 03.07, 10.07
17.07, 24.07

31.07 07.08, 
14.08
21.08

28.08 04.09, 
11.09
18.09

DUBLĂ 
STANDARD

1158 € 1232 € 10.07 1650 € 1689 € 1572 € 1417 €

TIP CAMERĂ 31.05 07.06, 14.06
21.06

28.06 05.07, 12.07
19.07

TWIN COURT YARD VIEW 1198 € 1227 € 1348 € 1438 €

26.07, 02.08
09.08, 16.08

23.08 30.08
06.09

13.09 20.09

1667 € 1569 € 1438 € 1287 € 1227 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun

SANTORINI
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA| Santorini

LOCALIZARE
Această proprietate este la 3 
minute pe jos faţă de plajă. Situat în 
magnifica zonă Kamari de pe Insula 
Santorini, la 50 m de o plajă cu nisip 
negru, hotelul complet renovat 
Aegean Plaza oferă un interior care 
îmbină elementele tradiţionale cu 
cele moderne.

FACILITĂŢI
Construit între anii 2001 şi 2002, incă 
de la intrarea în hotel veţi remarca 
decorul luxos. Există un bar la 
piscină, precum şi facilităţi sportive, 
inclusiv teren de tenis şi un centru de 
fitness. Acest hotel vă oferă un cadru 

perfect pentru un sejur pe frumoasa 
Insulă Santorini. 

CAMERE
Clădirea găzduieşte unităţi de cazare 
rafinate, elegante şi confortabile şi 
oferă facilităţi excelente. Camerele 
au: minibar, duş, cadă, TV, telefon, 
aer condiţionat, balcon, radio, 
toaletă.

HIGHLIGHT
Plaja cu nisip negru

De la 1.484 €
Perioada: 31.05

Aegean Plaza 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
El Greco beneficiază de o amplasare 
convenabilă la câteva minute de 
centrul oraşului Fira. De la hotel se 
poate ajunge cu uşurinţă la plajele 
frumoase, acoperite cu nisip, din 
Santorini. Plaja Monolithos se află la 
7 km, plaja Kamari, la 12 km, iar plaja 
Perissa, la 14 km. 

FACILITĂŢI
Hotelul oferă un centru spa destinat 
exclusiv adulţilor. Proprietatea 
are 5 piscine în aer liber, 1 piscină 
interioară, 1 piscină pentru copii 
şi 2 căzi cu hidromasaj în aer liber. 
Sunt disponibile şi facilităţi de 

conferinţe. În întreaga proprietate 
este disponibil WiFi gratuit.

CAMERE
Camerele au un design inspirat 
de stilul cicladic tradiţional şi sunt 
prevăzute toate cu aer condiţionat, 
minifrigider, TV prin satelit şi balcon 
sau terasă.

De la 1.583 €
Perioada: 31.05

El Greco 4

BILET AVION MIC DEJUN

TIP 
CAMERĂ

31.05 07.06 14.06, 
21.06
28.06, 
05.07

12.07 19.07, 26.07
02.08, 
09.08
16.08

23.08 30.08, 
06.09
13.09
20.09

DUBLĂ 
STANDARD

1484 € 1545 € 1627 € 1730 € 1867 € 1764 € 1627 €

TIP 
CAMERĂ

31.05 07.06 14.06, 
21.06
28.06

05.07 12.07, 19.07
26.07, 02.08
09.08, 16.08

23.08 30.08, 
06.09
13.09
20.09

DUBLĂ 
STANDARD

1583 € 1775 € 1807 € 1825 € 1931 € 1878 € 1807 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Santorini | GRECIA

LOCALIZARE
Hotelul de 4 stele Santorini Palace 
este situat în centrul oraşului Fira, 
capitala insulei Santorini, la câţiva 
paşi de caldeira uluitoare şi de 
restaurante.

FACILITĂŢI
Are o piscină cu formă neregulată şi un 
centru de fitness cu saună şi cadă cu 
hidromasaj. Recepţia deschisă nonstop 
poate aranja servicii de închiriere auto 
pentru a explora insula.

CAMERE
Toate camerele dotate cu aer 
condiţionat se deschid spre un 

balcon cu vedere la grădina bine 
îngrijită sau Marea Egee. Facilităţile 
includ TV prin satelit şi minibar. 
Fiecare baie privată are duş cu efect 
de ploaie sau cadă şi uscător de păr.

De la 1.528 €
Perioada: 31.05, 07.06, 14.06

Santorini Palace 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Situat în zona pitorească Firostefani. 
Animatul oraş Fira este la circa 15 
minute de mers pe jos de complex 
şi oferă numeroase opţiuni de luat 
masa şi de divertisment. Portul 
Athinios este la 9 kilometri.

FACILITĂŢI
Splendour Resort oferă spaţii de 
cazare elegante, de 5 stele, cu 
vedere la Marea Egee. Include o 
piscină, lângă care se află un bar, iar 
internetul Wi-Fi este oferit gratuit în 
toată proprietatea. Este disponibilă o 
parcare privată gratuită. 

CAMERE
Camerele cu aer condiţionat de 
la Splendour sunt luminoase şi 
decorate în tonuri deschise. Fiecare 
este prevăzută cu un balcon privat 
şi are TV cu ecran plat şi canale prin 
satelit, un mini-frigider şi articole de 
toaletă gratuite. Unele camere au o 
cadă spa, iar altele oferă o piscină 
privată.

De la 1.125 €
Perioada: 31.05, 07.06

Splendour Resort 5

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 31.05, 07.06
14.06

21.06, 28.06
05.07, 2.07

19.07 26.07, 02.08
09.08, 16.08

23.08 30.08, 06.09
13.09, 20.09

DUBLĂ 
STANDARD

1528 € 1831 € 1926 € 1998 € 1926 € 1831 €

TIP 
CAMERĂ

31.05, 
07.06

14.06 21.06, 28.06, 
05.07, 12.07, 

19.07

26.07 02.08, 
09.08
16.08
23.08

30.08 06.09
13.09
20.09

DUBLĂ 
STANDARD

1125 € 1333 € 1417 € 1656 € 1695 € 1496 € 1417 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

LOCALIZARE
Este situat în binecunoscuta zona 
Koukounaries (la 350 metri), în 
apropierea unui lac cu apă sarata 
(Strofilla) declarat rezervatie 
naturala şi protejat ca atare de 
municipalitatea din Skiathos. Hotelul 
are o amplasare ideala şi anume 
langa 5 plaje: plaja Koukounaries, 
plaja Agia Eleni, plaja Banana, plaja 
Ambelakia, plaja Mandraki.

FACILITĂŢI
Piscină, restaurant (unde puteti 
savura specialitatile bucatariei 

grecesti), bar la piscină, parcare 
privata. 

CAMERE
Cele aproximativ 60 camere de la 
Hotelul Muses sunt spatioase şi 
luminoase. De asemenea, unele 
camere au o zonă mică de relaxare. 
camerele sunt dotate cu baie cu dus, 
balcon.

De la 743 €
Perioada: 27.05, 03.06, 16.09

Musses 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul este situat pe plaja Achladies 
Bay, la doar 50 m fata de cel mai 
apropiat magazin şi la 5 km fata 
de oraşul Skiathos. în sezonul de 
vara se poate calatori spre oras cu 
vaporul din micul port din apropierea 
hotelului (2 €/ sens). Hotelul este 
ideal pentru familiile cu copii şi 
aceasta nu numai datorita distantei 
foarte mici fata de oras ci şi a 
serviciilor de calitate. 

FACILITĂŢI
Piscină, restaurant cu bucatarie 
deosebita, magazin de suveniruri 
cu articole traditionale, parcare, 

minimarket, seif (10 €/ săptămână), 
centru de infrumusetare, teren de 
joacă pentru copii, teren de tenis, 
sporturi nautice disponibile pe plaja.

CAMERE
Hotelul are 180 de camere (single, 
duble şi triple) şi sunt dotate cu TV 
satelit, telefon, aer condiţionat, minibar, 
baie, balcon cu vedere spre mare.

De la 1.264 €
Perioada: 27.05

Esperides 4

BILET AVION DEMIPENSIUNE

TIP 
CAMERĂ

27.05 3.06; 10.06; 17.06; 
01.07, 02.09; 09.09; 

16.09

08.07 15.07; 22.07; 29.07 
05.08; 12.08; 19.08

26.08

DUBLĂ 
STANDARD

1264 € 1446 € 1552 € 1631 € 1605 €

GRECIA | Skiathos

TIP CAMERĂ 27.05; 03.06 
16.09

10.06 17.06; 24.06 
01.07

08.07

DUBLĂ STANDARD 743 € 825 € 933 € 992 €

15.07; 22.07 29.07; 05.08 12.08 19.08
26.08

02.09 09.09

1071 € 1012 € 1051 € 852 € 744 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Skiathos | GRECIA

LOCALIZARE
Hotelul, renovat în 2007, este 
construit într-un cadru ambiental 
natural, fiind inconjurat de gradini 
şi arbori de pin. Este unul din cele 2 
hoteluri boutique ale insulei şi este 
situat la 12 km de oraşul Skiathos, 
în apropierea unui lac cu apă sarata 
declarat rezervatie naturala. La 50 m 
de hotel se afla statia de autobuz.

FACILITĂŢI
Aer condiţionat, bar, cabinet medical, 
birou de schimb valutar, restaurant, 
acces internet gratuit, parcare, 

piscină, piscină pentru copii, serviciu 
desteptare, o camera de zi unde va 
puteti relaxa vizionand un film. 

CAMERE
Toate cele 40 de camere sunt dotate 
cu baie cu dus sau cada, telefon, 
TV-LCD, aer condiţionat, uscător de 
par, balcon, minibar, papuci de baie, 
caseta de valori

De la 1023 €
Perioada: 27.05

Mandraki 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul se afla pe plaja Megalos 
Vassilias, cunoscuta şi sub numele 
de „Plaja Regelui”. Centrul oraşului 
Skiathos se afla la doar 3 km fata de 
hotel, iar aeroportul la 4 km. în fata 
hotelului exista statie de autobuz. 
Hotelul a fost renovat în anul 2008, iar 
în 2011 s-a construit o noua aripa. Plaja 
Vassilias a primit distinctia „Blue Flag”.

FACILITĂŢI
94 de camere, 2 apartamente, 2 
piscine pentru adulţi, o piscină 
pentru copii, restaurant a la carte, 

bar, centru fitness, loc de joacă 
pentru copii.

CAMERE
TV, minibar, aer condiţionat, uscător 
de par, prosoape şi papuci pentru 
piscină, telefon, balcon sau terasă, 
caseta de valori, acces internet gratuit.

HIGHLIGHT
Plaja Vassilias – „Blue Flag”.

De la 1.544 €
Perioada: 27.05

Kassandra Bay 5

BILET AVION MIC DEJUN

TIP 
CAMERĂ

27.05 03.06; 
10.06 
17.06; 
24.06 
02.09; 
09.09

01.07 
08.07

15.07 22.07 29.07; 
05.08 
12.08; 
19.08

26.08 16.09

DUBLĂ 
STANDARD

1544 € 1566 € 1885 € 2038 € 2191 € 2143 € 1731 € 1502 €

TIP CAMERĂ 27.05 03.06 10.06; 17.06 
24.06

01.07

DUBLĂ STANDARD 1023 € 1248 € 1416 € 1588 €

08.07 15.07 22.07 29.07; 05.08
12.08; 19.08

26.08 02.09 16.09

1588 € 1714 € 1808 € 1638 € 1510 € 1232 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Skiathos

LOCALIZARE
Hotelul Skiathos Princess este un 
hotel elegant care face parte din 
Small Luxury of the World.

FACILITĂŢI
Restaurant cu specific mediteranean, 
asiatic, italian, restaurant pe plaja, 
snack bar.Harmony Club Spa va ofera 
gama variata de tratamente naturiste.
Cei mici beneficiaza de un mini club 
şi piscină pentru copii. Alte facilităţi 
includ piscină, jacuzzi, sezlonguri şi 
umbrele la piscină şi pe plaja, parcare. 
La barul de la piscină se organizeaza 

de două ori pe săptămână seri 
grecesti cu muzica live.

HIGHLIGHT
Puteti admira maiestria bucatarilor în 
timp ce va prepara mancarea chiar în 
fata dumneavoastra.

De la 1.286 €
Perioada: 27.05

Skiathos Princess 5

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul Poseidon Beach este 
amplasat pe malul mării, la 500 m de 
centrul oraşului Laganas. Hotelul se 
află la 4 km de Aeroportul Zakynthos 
şi la 7 km de oraşul Zakynthos. 

FACILITĂŢI
Acesta oferă o piscină în aer liber, 
cadă cu hidromasaj, piscină pentru 
copii şi camere cu balcon mobilat şi 
cu vedere la Marea Ionică. Hotelul 
are mese de biliard, tenis de masă 
şi un loc de joacă pentru copii. 
Toate şezlongurile şi umbrelele de 
la piscină sunt gratuite, iar pentru 

şezlongurile de pe plajă se percep 
costuri suplimentare. 

CAMERE
Fiecare cameră de la Poseidon Beach 
are aer condiţionat şi oferă seif, 
mini-frigider şi TV prin satelit. Baia 
privată are uscător de păr.

De la 985 €
Perioada: 29.05

Poseidon Beach 3

BILET AVION ALL INCLUSIVE

TIP 
CAMERĂ

29.05 05.06
12.06
19.06

26.06 03.07
10.07
17.07
24.07

31.07 07.08
14.08
21.08

28.08 04.09
11.09
18.09

DUBLĂ 
STANDARD

985 € 1073 € 1123 € 1248 € 1302 € 1311 € 1209 € 1073 €

TIP CAMERĂ 27.05 03.06; 10.06; 17.06, 
24.06; 16.09

01.07 08.07; 15.07 
26.08; 02.09

TWIN COURT YARD VIEW 1286 € 1608 € 1922 € 1847 €

22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 09.09

1857 € 1857 € 2047 € 1995 € 1660 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive

ZAKYNTHOS
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Zakynthos | GRECIA

LOCALIZARE
Această proprietate este la 5 minute 
pe jos faţă de plajă. Best Western 
Zante Park este un hotel de 4 stele 
situat la doar 350 m de plaja din 
Laganas, cea mai renumită de pe 
insula Zakynthos. Centrul oraşului 
Laganas, cu numeroasele sale 
restaurante, baruri şi magazine, se 
află la 800 m. 

FACILITĂŢI
Oferă facilităţi moderne şi o 
varietate de activităţi de agrement. 

Best Western Zante oferă numeroase 
activităţi în aer liber şi în interior. 

CAMERE
Zante Park pune la dispoziţia 
oaspeţilor camere spaţioase care sunt 
decorate elegant şi beneficiază toate 
de aer condiţionat, TV prin satelit, seif 
şi balcon privat. În întregul hotel este 
disponibil WiFi gratuit.

De la 1.334 €
Perioada: 29.05

Best Western Zante 4

BILET AVION DEMIPENSIUNE

LOCALIZARE
Această proprietate este la 1 minut 
pe jos faţă de plajă. Situat pe un 
teren mare şi înconjurat de grădini, 
Hotelul Bay de 4 stele se află pe 
plaja de nisip privată din Vassilikos.

FACILITĂŢI 
Hotelul oferă şezlonguri gratuite 
pe plajă şi piscină cu suprafaţa de 
250 m². Hotelul Bay are restaurante 
interioare şi în aer liber, iar oaspeţii 
pot savura micul dejun tip bufet în 
fiecare dimineaţă. Barul serveşte 
băuturi şi cafea pe tot parcursul zilei. 
urmărească emisiuni TV în lounge-
ul din hol. Hotelul are 2 terenuri de 

tenis, cadă cu hidromasaj şi saună. 
Se oferă piscină pentru copii şi 
club pentru copii. Se oferă parcare 
gratuită. 

CAMERE
Camerele Hotelului Bay au decor în 
tonuri neutre şi mobilier modern. 
Toate camerele oferă aer condiţionat, 
un TV cu canale prin satelit şi frigider. 
Unele camere au living separat. 
Balcoanele oferă vedere la Marea 
Ionică sau munte şi grădină.

De la 1.152 €
Perioada: 29.05

The Bay Hotel and Suites 4

BILET AVION DEMIPENSIUNE

TIP 
CAMERĂ

29.05 05.06
12.06
19.06

26.06 03.07
10.07
17.07
24.07

31.07 07.08
14.08

21.08 28.08
04.09
11.09
18.09

DUBLĂ 
STANDARD

1152 € 1291 € 1358 € 1526 € 1665 € 1668 € 1549 € 1364€

TIP CAMERĂ 29.05 05.06, 12.06
19.06

03.07, 10.07
17.07, 24.07

26.06

DUBLĂ STANDARD 1334 € 1488 € 1532 € 1532 €

31.07 07.08
14.08

21.08 28.08 04.09 11.09 18.09

1777 € 1799 € 1644 € 1621 € 1488 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Zakynthos

LOCALIZARE
Această proprietate este la 2 minute 
pe jos faţă de plajă.

FACILITĂŢI
Înconjurat de flori frumoase de 
bougainvillea şi alei pavate, Sentido 
Louis Plagos Beach, de 4 stele, oferă 
numeroase facilităţi sportive, de 
divertisment şi de agreement, ce 
includ: un teren de tenis iluminat şi 
o piscină. Oaspeţii mai tineri au la 
dispoziţie un loc de joacă, diferite 
jocuri şi minidiscotecă.Serviciile 
hotelului includ închirieri auto, 

serviciu de portar şi schimb valutar. 
Sentido Louis Plagos Beach are un 
colţ de internet. 

CAMERE
Toate camerele spaţioase sunt 
decorate cu gust, având aer 
condiţionat/încălzire, TV prin satelit, 
aparat de ceai/cafea, radio şi baie 
privată cu uscător de păr.

De la 1.293 €
Perioada: 29.05

Sentido Louis Plagos Beach 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Această proprietate este la 3 minute 
pe jos faţă de plajă. Lesante Luxury 
Hotel & Spa de 5 stele se află la doar 
80 m de plaja Tsilivi. 

CAMERE
Camerele elegante oferă balcon 
mobilat, spaţios. Baia este dotată cu 
cadă sau duş cu jeturi cu hidromasaj. 
Toate camerele includ TV cu 
ecran plat cu canale prin satelit, 
DVD player şi aparat de cafea. 
Unele unităţi de cazare au cadă cu 
hidromasaj privată, în aer liber.

FACILITĂŢI
Hotelul pune la dispoziţie 3 piscine, 2 
căzi cu hidromasaj şi piscină pentru 
copii. Camerele au TV cu plasmă şi 
WiFi gratuit, iar oaspeţii beneficiază 
de acces gratuit la centrul spa, 
saună şi centrul de fitness. Hotelul 
are 4 camere de masaj şi hamam. 
Proprietatea oferă piscină pentru 
copii. Hotelul are parcare gratuită. 

De la 1.473 €
Perioada: 29.05

Lesante 5

BILET AVION DEMIPENSIUNE

TIP CAMERĂ 29.05 05.06, 12.06
19.06

26.06 03.07 10.07

DUBLĂ STANDARD 1293 € 1398 € 1493 € 1541 € 1553 €

TIP CAMERĂ 29.05 05.06, 12.06
19.06

26.06 03.07, 10.07
17.07, 24.07

DUBLĂ STANDARD 1473 € 1609 € 1677 € 1848 €

31.07 07.08 14.08 21.08 28.08, 04.09
11.09, 18.09

1984 € 2007 € 1807 € 1657 €

17.07 24.07 31.07 07.08, 14.08
21.08

28.08 04.09, 11.09
18.09

1628 € 1750 € 1770 € 1672 € 1541 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune



173

Chartere Italia
SICILIA

Sicilia este o insula plina de poveste, cea mai 
mare dintre toate insulele Marii Mediterane, 
care apartine astazi Italiei. O vacanta pe 
taramuri siciliene poate atinge si cele mai inalte 
asteptari si iti ofera o gama larga de activitati 
pe care le poti face pana parasesti micul 
paradis din Mediterana.

Daca esti pasionat de istorie si iti place sa 
cunosti cat mai multe despre alte culturi, Sicilia 
este un loc potrivit pentru tine. De-a lungul 
timpului Sicilia a cunoscut mai multe dominatii, 
cum ar fi cea a grecilor, a romanilor, arabilor, 
fenicienilor, cartagenezilor si aragonezilor. 
Vestigii istorice si culturale ale acestor civilizatii 

se gasesc peste tot de-a lungul frumoasei 
insule – Teatrul Grecesc, Muzeul Diocesano 
din Palermo, Manastirea Benedettini, Muzeul 
Arheologic Regional din Agrigento si multe 
altele.

Iti plac piesele de teatru, concertele de muzica 
clasica, jazzul sau baletul? Sicilia iti poate oferi 
dupa o zi lunga de plimbari, de batut in lung si 
in lat impresionantele sale strazi, o seara de 
spectacol. Gama din care poti alege este destul 
de larga.

Daca esti pasionat de jazz, unul dintre barurile 
care iti poate oferi jazz de cea mai buna calitate 

este Euro Jazz Club, dar nici Palermo Jazz Club 
nu se lasa mai prejos.

Eleganta, gratie si rafinament – asta vei intalni 
la Teatrul Ambasciatori din Catania unde se 
pun in scena cele mai frumoase spectacole de 
balet.

Sa te plimbi in mijlocul naturii poate fi unul 
dintre cele mai relaxante lucruri pe care le poti 
face in vacanta. Sicilia iti pune la dispozitie 
plaje intinse, parcuri, gradini, insule si parcuri 
nationale nenumarate si deosebit de frumoase 
pe care nu ar trebui sa le ratezi.
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Sardinia

Florida 3 174

Corte Rosada 4 174

Oasis 4 175

Punta Negra 4 175

Carlos V 5 176

Andromaco 3 176

Sicilia

Baia Taormina 4 177

Hellena Yachting 4 177

San Vicenzo 4 178

Hilton Giardini Naxos 5 178
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

ITALIA | Sardinia

LOCALIZARE
Situat intr-o pozitie panoramica 
în golful Alghero, hotelul Florida 
va asteapta pentru o vacanta de 
neuitat. în timpul zilei va puteti 
relaxa pe plaja cu nisip de langa 
hotel, iar în timpul serii puteti face 
o plimbare pe promenada pana în 
centrul istoric al acestui oras de 
origine catalana. 

DOTARI CAMERE
73 camere confortabile şi recent 
renovate echipate cu baie cu dus 
şi uscător de par, aer condiţionat, 
telefon, TV satelit, seif, balcon. 
Pentru pat infant se achita o taxa 
suplimentara la hotel.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant panoramic cu vedere 
asupra marii, bar, terasă şi snack 
bar, piscină în aer liber pentru adulţi 
şi copii inconjurata de o frumoasa 
gradina mediteraneana, sală de 
fitness. 

FACILITĂŢI COPII
Piscină în aer liber. 

PLAJA
O plaja cu nisip se afla langa hotel. 

De la 1.511 €
Perioada: 21.06, 28.06

Florida 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Pe plaja cu nisip fin, la 13 km de 
oraşul Alghero şi la 11 km de 
aeroportul Alghero. 

DOTARI CAMERE
160 camere elegante echipate 
cu: baie, aer condiţionat, frigider, 
telefon, TV satelit, seif. 
Pentru pat infant se achita o taxa 
suplimentara la hotel.

FACILITĂŢI HOTEL
Bar, restaurant, piscină în aer liber, 
teren de tenis.
Plaja: &nbsp; cu nisip fin situata in 
fata hotelului.

De la 1.358 €
Perioada: 21.06

Corte Rosada 4

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 21.06, 
28.06 

05.07 12.07, 19.07, 26.07, 
02.08, 09.08, 16.08

23.08 30.08 
06.09

DUBLĂ STANDARD 1511 € 1626 € 1713 € 1569 € 1511 €

TIP CAMERĂ 21.06 28.06 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 
02.08, 09.08, 16.06, 23.08

30.08 06.09

DUBLĂ STANDARD 1358 € 1681 € 134 € 1519 € 1358 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Sardinia | ITALIA

LOCALIZARE
La 2 km distanta de centrul oraşului 
Alghero şi la 12 km distanta de 
aeroport.

DOTARI CAMERE
120 camere echipate cu balcon, 
baie, TV, frigider, aer condiţionat. 
Camerele duble au 18 m2, iar cele 
single au 10 m2. 

FACILITĂŢI HOTEL
2 baruri, restaurant, pizzerie, salon 
TV, veranda, gradina spatioasa, 
internet (cu plata), piscină în aer liber 
pentru adulţi şi copii, teren de tenis 

cu nocturna, minigolf, loc de joacă 
pentru copii.

FACILITĂŢI COPII
Piscină şi loc de joacă.

PLAJA
O plaja cu nisip fin se afla la 100 m 
distanta de hotel. 

De la 1.406 €
Perioada: 21.06, 06.09

Oasis 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Pe coasta de nord-vest a insulei, în 
zona Fertilia, pe plaja cu nisip, la 6 
km de aeroportul Alghero şi la 7 km 
de oraşul Alghero. 

FACILITĂŢI HOTEL
91 camere, restaurant, snack bar, 
piscină în aer liber pentru adulţi 
şi copii, teren de tenis, pista de 
bowling, loc de joacă pentru copii, 
seri dansante. 

DOTARI CAMERE
Camerele sunt echipate cu: baie 
cu cada sau dus, aer condiţionat, 

uscător de par, minibar, telefon, TV, 
seif (cu plata). 

De la 2.312 €
Perioada: 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 
06.09

Punta Negra 4

BILET AVION MIC DEJUN

TIP 
CAMERĂ

21.06 
06.09

28.06 05.07, 12.07 
19.07

26.07 02.08 
23.08

09.08 
16.08

30.08

DUBLĂ 
STANDARD

1406 € 1501 € 1573 € 1584 € 1651 € 1720 € 1476 €

TIP 
CAMERĂ

21.06, 28.06, 05.07, 
12.07, 19.07, 06.09

26.07 02.08 09.08, 
16.08

23.08 30.08

DUBLĂ 
STANDARD

2312 € 2397 € 2666 € 2819 € 2614 € 2376 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

ITALIA | Sardinia

LOCALIZARE
Hotelul Carlos V este situat la 3,5km 
distanta de centrul oraşului Alghero, 
la 11 km de aeroportul Alghero.

DOTARI CAMERE
Cele 179 de camere sunt elegante şi 
echipate cu: baie cu cada sau dus, 
uscător de par, aer condiţionat, 
balcon, minibar, telefon, TV, seif (cu 
plata). Pentru pat infant se achita o 
taxa suplimentara la hotel.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Carlos V dispune de 
următoarele facilităţi: restaurant, 
bar, piscină în aer liber cu apă de 
mare, sali pentru masaj, teren de 

tennis, tenis de masa, teren de tenis 
(cu plata).

PLAJA
Tarmul din fata hotelului este 
stancos, insa plajele cu nisip din 
Alghero sunt usor accesibile prin 
intermediul transportului public 
(statia de autobuz este langa hotel) 
sau prin inchirierea unei masini.

De la 1.605 €
Perioada: 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07

Carlos V 5

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul Andromaco este situat în 
statiunea Taormina, la 1 km de 
centru, la 60 km de aeroportul 
Catania.

DOTARI CAMERE
Camerele standard (capacitate max 
3 pax) sunt echipate cu: baie cu dus, 
aer condiţionat, telefon, TV satelit, 
uscător de par, balcon sau terasă. 
Aerul condiţionat functioneaza doar 
în timpul zilei.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Andromaco este administrat 
de o familie şi este situat intr-o zona 
linistita, panoramica din Taormina, 

la doar 800 m distanta de centru. 
Personalul va va intampina cu un bun 
venit traditional şi prietenos.
Hotelul Andromaco a fost deschis 
în 1987 şi renovat în 2003. Acesta 
dispune de 24 camere, restaurant, 
bar, snack-bar, piscină în aer liber, 
internet, wi-fi (in zonele publice), 
parcare, servicii de check-in/check-
out express.

De la 1.064 €
Perioada: 23.06

Andromaco 3

BILET AVION MIC DEJUN

TIP 
CAMERĂ

21.06, 28.06
05.07, 12.07, 19.07

26.07 02.08, 09.08
16.08, 23.08

30.08 06.09

DOUBLE 
GARDEN

1605 € 1636 € 1821 € 1667 € 1605 €

TIP 
CAMERĂ

23.06 30.06 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08

01.09 08.09

DUBLĂ 
STANDARD

1064 € 1122 € 1132 € 1074 € 1064 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Sicilia | ITALIA

LOCALIZARE
Hotelul Baia Taormina este situat 
în Marina D’Agro, la 65 km de 
aeroportul Catania, la 10 km de 
Taormina.

DOTARI CAMERE
Camerele classic sunt situate în 
complexul classic, au vedere la mare 
şi sunt echipate cu: baie cu dus 
sau cada, uscător de par, balcon, 
aer condiţionat, telefon, TV satelit, 
uscător de par, minibar, seif.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Baia Taormina a fost deschis 
în 1999 şi construit pe 6 etaje, 
detinand 122 camere duble şi single. 

Hotelul Baia Taormina dispune de 
un restaurant, pianobar, sală de 
fitness, piscină în aer liber, minibus 
gratuit pentru transfer la plaja şi în 
Taormina. Parcarea şi accesul la Wi-
Fi sunt gratuite. Pentru sezlonguri 
şi umbrele pe plaja se plateste 
suplimentar, serviciile pe plaja 
privata se asigura incepand cu 15.06. 
Hotelul ofera un shuttle bus gratuit 
până la plaja şi pana în Taormina 
intre orele 09:00 – 19:00. Pentru 
Taormina exista shuttle bus gratuit si 
intre orele 19:15 – 24:00.

De la 1.471 €
Perioada: 23.06

Baia Taormina 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul Hellenia Yachting este situat 
în statiunea Giardini Naxos, pe malul 
marii (plaja cu pietricele), la 55 km de 
aeroportul Catania.

DOTARI CAMERE
Camerele standard sunt echipate cu: 
baie cu dus, aer condiţionat, telefon, 
TV satelit, uscător de par, minibar, 
seif (cu plata). Camerele superior au 
balcon sau terasă. Camerele deluxe 
au balcon sau terasă şi vedere la 
mare.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Hellenia Yachting dispune de 
un restaurant, bar, piscină în aer liber 

pentru adulţi, sezlonguri la piscină, 
internet (cu plata), sală fitness, tenis 
(contra cost). Pentru sezlonguri 
şi umbrelute pe plaja se plateste 
suplimentar.

De la 1.331 €
Perioada: 23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 
28.08, 01.09, 08.09 

Hellena Yachting 4

BILET AVION MIC DEJUN

TIP 
CAMERĂ

23.06 30.06 07.07, 14.07 21.07, 
01.09, 08.09

28.07 04.08, 11.08, 
18.08

25.08

DUBLĂ 
STANDARD

1471 € 1493 € 1496 € 1604 € 1622 € 1514 €

TIP 
CAMERĂ

23.06, 30.06, 07.07, 
14.07, 21.07, 28.08

04.08 11.08, 18.08 25.08 01.09 
08.09

DUBLĂ 
STANDARD

1331 € 1385 € 1394 € 1340 € 1331 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

ITALIA | Sicilia

LOCALIZARE
Hotelul San Vincenzo este situat 
în statiunea Letojanni, langa 
promenada principala şi plaja 
cu pietricele fine, la 60 km de 
aeroportul Catania.

DOTARI CAMERE
Camerele standard (capacitate 
maxima 4 pax) sunt echipate cu: baie 
cu dus sau cada, aer condiţionat, 
telefon, TV satelit, uscător de par, 
minibar, seif.
Camerele pentru 3 şi 4 persoane 
sunt la cerere.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul San Vincenzo este un hotel 
de 4 stele cu plaja privata, ce ofera 

oaspetilor o vedere frumoasa la 
Taormina, aflata la numai 5 minute 
de mers cu masina.
Hotelul San Vincenzo, deschis 
în 2006, dispune de 42 camere, 
restaurant, bar, terasă, internet wi-fi, 
receptie deschisa nonstop, servicii 
de check-in/check-out express, 
spalatorie.

PLAJA
Plaja privata cu pietricele.

De la 1.166 €
Perioada: 23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 14.07, 
21.07, 25.08, 01.09

San Vicenzo 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul Hilton Giardini Naxos este 
situat în statiunea Giardini Naxos, pe 
malul marii (plaja cu pietricele fine), 
la 50 km de aeroportul Catania.

DOTARI CAMERE
Camerele standard (capacitate 
maxima 3 pax) ale hotelului Hilton 
Giardini Naxos sunt echipate cu: 
baie cu dus sau cada, uscător de par, 
balcon sau terasă, aer condiţionat, 
telefon, TV satelit, uscător de par, 
minibar, seif, conexiune la internet 
(cu plata). 

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Hilton Giardini Naxos a fost 
construit în 1975 şi renovat în 2007. 

Acesta este structurat pe 6 etaje, 
dispunand de 296 camere single şi 
duble. Hilton Giardini Naxos ofera 
spre incantarea oaspetilor multiple 
posibilitati de relaxare: gradini 
tropicale, un centru spa şi o piscină 
în aer liber cu vedere la mare şi la 
vulcanul Etna. Hotelul Hilton Giardini 
Naxos dispune de un restaurant a la 
carte, bar, salon de infrumusetare (cu 
plata), magazin de suveniruri, piscină 
în aer liber.
Pentru sezlonguri şi umbrele pe plaja 
se plateste suplimentar.

De la 1.519 €
Perioada: 23.06

Hilton Giardini Naxos 5

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 23.06, 30.06, 
07.07, 14.07, 21.07

28.07 04.08, 
11.08

18.08 25.08, 
01.09

08.09

DUBLĂ STANDARD 1166 € 1350 € 1380 € 1197 € 1166 € 1125 €

TIP CAMERĂ 23.06 30.06 07.07, 14.07 
21.07, 28.07

04.08 11.08, 
18.08

25.08 01.09 
08.09

GUEST ROOM 1519 € 1605 € 1620 € 1716 € 1732 € 1638 € 1620 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Chartere Malta
Malta reprezinta un arhipelag alcatuit din 
sase insule: Malta, care este cea mai mare ca 
suprafata (246kmp), Gozo (67kmp), Comino 
(3,5kmp), Cominotto, Filfla si St. Paul, ultimele 
trei fiind nelocuite.

Situata la circa 90 km. sud de insula Sicilia si 
290 km de tarmul Africii, Malta este de fapt 
un podis calcaros scund, cu inaltimea maxima 
de 417m (insula Gozo). Situat in centrul 
Marii Mediterane, arhipelagul maltez imbina 
frumusetea naturala cu 7000 de ani de istorie.

Din timpuri stravechi, frumusetea incredibila 
a insulei, piatra de culoarea mierii si porturile 
naturale au fost raspunzatoare pentru 
influenta si reputatia cunoscuta in intreaga 

lume. Situata la poarta Africii si a Orientului, la 
90 km sud de Sicilia, Malta se bucura in liniste 
de mare si soare.

Coasta cu apele sale cristaline iti ia ochii: 
golfuri stancoase, mici plaje cu nisip rosu, 
piscine naturale, pesteri subacvatice si 
‚Fereastra Albastra’… un climat minunat, o gura 
de aer proaspat.

Istoria constructiilor in Malta dateaza din jurul 
anului 4000 i.Hr. atunci cand au fost construite 
templele megalitice. Aceste temple, dedicate 
Zeitei Mama, isi pastreaza puritatea enigmatica 
in cele mai frumoase si magice locuri din insula. 
Templele de la Hagar Qim, ce privesc spre mare 
si spre insula Filfla, se numara printre cele 

mai bine conservate temple din cele peste 30 
descoperite in intreg arhipelagul maltez.

In 1530, cand Cavalerii Ioaniti s-au asezat in 
Malta , nimeni nu ar fi putut sa-si dea seama 
ca destinul va lega in mod inexplicabil insula de 
acest ordin religios, hospitalier si militar. Pentru 
Cavaleri Malta era poarta spre crestinatatea 
vestica si, pentru mai bine de 200 de ani, in 
timp ce influenta lor in Europa crestea, ei si-au 
inzestrat insula cu monumente de care orice 
mare suveran ar fi fost mandru.
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

MALTA | Malta

LOCALIZARE
Situat în golful Sf. Paul, Bella Vista 
se află la o plimbare de 10 minute 
de centrul oraşului Qawra şi la 15 
minute de Autogara Bugibba.

FACILITĂŢI
Hotelul oferă piscine interioare şi 
în aer liber, precum şi o terasă pe 
acoperiş cu cadă cu hidromasaj. 
Hotelul Bella Vista are o sală de 
gimnastică şi o saună. Lounge barul 
Tate oferă muzică live şi proiecţii de 
film.

CAMERE
Camerele spaţioase au balcon cu 
vedere la peisajul rural sau la piscină. 

Toate camerele au TV prin satelit, 
baie privată şi un ventilator. Aer 
condiţionat, minibar şi fierbător de 
apă sunt disponibile la cerere.

HIGHLIGHT 
Este disponibil un transfer gratuit 
spre piaţa Bugibba şi spre centrul 
oraşului Qawra. 

De la 672 €
Perioada: 28.09; 05.10; 12.10; 19.10

Bella Vista 3

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Această proprietate este la 2 minute 
pe jos faţă de plajă. Hotelul oferă o 
locaţie liniştită în oraşul Mellieħa, 
lângă golful L-Ghadira.

FACILITĂŢI
Seabank Resort oferă un centru spa. 
Oaspeţii pot utiliza gratuit sauna, 
baia turcească şi cada cu hidromasaj. 
Complexul oferă un club pentru copii, 
cu activităţi zilnice pentru copiii cu 
vârsta între 4 şi 11 ani. Lângă hotel 
se găseşte o staţie de autobuz care 
oferă legături către toate zonele din 
Malta, inclusiv la aeroport şi spre 
oraşul Valletta, aflat la 25 km. 

CAMERE
Toate camerele de la Seabank au 
WiFi gratuit, balcon mobilat, aer 
condiţionat şi TV prin satelit. Acestea 
oferă vedere la peisajul rural sau 
la mare. Camerele pun la dispoziţie 
gratuit şi aparat de ceai/cafea.

De la 1.280 €
Perioada: 25.05, 05.10, 12.10, 19.10

Seabank 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

TIP CAMERĂ 28.09; 05.10; 12.10; 19.10 15.06; 22.06 03.08; 10.08; 
17.08; 24.08

14.09; 21.09

DUBLĂ STANDARD 672 € 684 € 794 € 772 €

TIP CAMERĂ 25.05; 05.10; 
12.10;19.10

15.06; 
22.06

13.07 17.08; 24.08; 
31.08

21.09; 
28.09

DUBLĂ STANDARD 1280 € 1430 € 1518 € 185 € 1482 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Malta | MALTA

LOCALIZARE
Această proprietate este la 12 minute 
pe jos faţă de plaja golfului Melieha.

FACILITĂŢI
Hotelul Solana oferă o piscină 
interioară cu colţ de hidromasaj, o 
sală de sport şi o cameră de joacă 
pentru copii.

CAMERE
Camerele şi studiourile au TV prin 
satelit, aer condiţionat şi aparat 
de cafea şi ceai. Studiourile au o 
chicinetă mică. Hotelul Solana oferă 
camere şi studiouri moderne, cu 
acces Wi-Fi gratuit.

HIGHLIGHT
Terasă cu piscină de pe acoperiş este 
o adevărată atracţie.

De la 732 €
Perioada: 18.05, 25.05

Solana 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE 
Acest hotel aflat la malul mării este 
situat chiar lângă intrarea istorică în 
oraşul Valletta şi are vedere la portul 
Marsamxett şi la Insula Manoel. 
Hotelul Excelsior se află la 500 m de 
autogara din Valletta şi la 4 km de 
terenul de golf Marsa.

FACILITĂŢI
Oferă parcare gratuită, o sală de 
fitness şi piscine mari în aer liber şi 
interioare, toate disponibile gratuit. 
Hotelul Grand Excelsior oferă grădini 
amenajate, o plajă privată şi un 

centru spa. Conexiunea WiFi este 
gratuită în întreaga proprietate.

CAMERE
Camerele îmbină designul clasic 
cu cel modern. Sunt dotate cu aer 
condiţionat şi TV LCD cu canale prin 
satelit. Cele mai multe au balcon sau 
terasă.

De la 1.220 €
Perioada: 04.05, 11.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 

15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 

07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10.

Grand Hotel Excelsior 5

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 18.05; 
25.05

18.05; 
25.05

13.07; 
20.07

17.08; 24.08; 
31.08

21.09; 
28.09

19.10

DUBLĂ STANDARD 732 € 748 € 864 € 924 € 888 € 762 €

TIP CAMERĂ 04.05; 11.05; 18.05;25.05; 01.06; 08.06; 15.06; 22.06; 29.06 06.07; 
13.07; 20.07; 27.07; 03.08; 10.08; 17.08; 24.08; 31.08 07.09; 14.09; 

21.09; 28.09; 05.10; 12.10; 19.10

CAMERA DELUXE BASTION VIEW 1220 €

CAMERA DELUXE SIDE SEA VIEW 1450 €

CAMERA DELUXE SEA VIEW 1786 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Chartere Spania
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Costa Brava | SPANIA

LOCALIZARE
Hotelul Reymar Playa este situat la 
50 m de plaja, la 300 metri de centrul 
statiunii şi la 78 km de aeroportul 
din Barcelona. în apropiere se gasesc 
magazine, restaurante, baruri.

DOTARI CAMERE
Cele 220 de camere ale hotelului sunt 
dotate cu aer condiţionat, baie cu dus, 
telefon, TV satelit, seif (la receptie, 
contra cost). Curatenia în camere se 
face zilnic, iar schimbarea asternuturilor 
se face o data pe săptămână.

FACILITĂŢI HOTEL
Construit în anul 1971, renovat în 
2006, hotelul Reymar Playa alcatuit 
dintr-o cladire cu 7 etaje. Hotelul 
Reymar Playa dispune de un 
restaurant unde se servesc preparate 
din bucataria internationala în stil 
bufet şi un cafe bar. 

De la 855 €
Perioada: 07.06

Rey Mar Playa 3

BILET AVION DEMIPENSIUNE

LOCALIZARE
Hotelul Kaktus Playa este situat la 
100 m de plaja şi 400 m de centrul 
statiunii. Hotelul este recomandat în 
special familiilor fara copii.

DOTARI CAMERE
Camerele sunt dotate cu: telefon, 
TV satelit, aer condiţionat, seif 
(contra cost), baie cu dus, uscător 
de par, minibar (contracost). Hotelul 
Kaktus Playa dispune şi de camere 
privilege. Fata de cele standard, 
acestea benefiziaza în plus de: WIFI 
gratuit, vedere la mare sau la piscină 

garantata, acces gratuit la wellness, 
prosoape la piscină.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Kaktus Playa dispune de 
următoarele facilităţi: restaurant cu 
seri tematice, bar, piscină exterioara, 
SPA, camera de bagaje.

De la 1.032 €
Perioada: 07.06

Kaktus Playa 4

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07 12.07

TWIN STANDARD 1032 € 1117 € 1181 € 1245 € 1321 € 1342 €

TIP CAMERĂ 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07 12.07, 19.07

TWIN STANDARD 855 € 900 € 973 € 1028 € 1103 € 1159 €

19.07 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 23.08 30.08 06.09

1571 € 1653 € 1512 € 1277 € 1181 €

26.07 02.08, 09.08 16.08 23.08 30.08 06.09 13.09

1213 € 1254 € 1189 € 1036 € 958 € 871 € 805 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

SPANIA | Costa Brava

LOCALIZARE
Acest hotel modern este situat langa 
cea mai lunga plaja din Blanes, Costa 
Brava, intr-o zona linistita.

DOTARI CAMERE
Camerele sunt moderne, dar intime 
şi sunt dotate cu aer condiţionat, 
TV satelit, telefon, seif (cu plata), 
uscător de par, minibar, wifi.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Beverly Park dispune de 
următoarele facilităţi: restaurant 
care serveste preparate spaniole 
şi internationale, program de 

divertisment, sală de fitness, piscină 
pentru copii şi adulţi, loc de joacă 
pentru copii, centru spa (cada cu 
hidromasaj, sauna, baie cu aburi).

De la 1.023 €
Perioada: 07.06

Beverly Park Spa 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotel Volga este situat la 100 m de 
plaja, în central statiunii Calella.

DOTARI CAMERE
Camerele sunt dotate cu: telefon, 
aer condiţionat, TV satellite, seif şi 
minibar (contra cost), uscător de par, 
WI-FI (cu plata). Hotelul dispune de 
170 camere.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotel Volga dispune de următoarele 
facilităţi: restaurant cu seri tematice 
şi meniuri internationale, bar, piscină 
exterioara, animaţie zilnica pentru 

adulţi şi copii, spectacole nocturne, 
rent-a-car, WI-FI (cu plata), sală de 
jocuri, gradina, terasă, solariu, loc 
de joacă pentru copii, billiard, darts, 
servicii de curatatorie / spalatorie, 
schimb valutar, servicii turiştice, loc 
de joacă, animaţie

De la 1.124 €
Perioada: 07.06

Volga 4

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07 12.07

TWIN STANDARD 1023 € 1049 € 1076 € 1174 € 1233 € 1320 €

TIP CAMERĂ 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07 12.07

TWIN STANDARD 1124 € 1224 € 1299 € 1369 € 1462 € 1493 €

19.07 26.07 02.08, 09.08 16.08 23.08 30.08 06.09 13.09

1386 € 1658 € 1743 € 1651 € 1510 € 1343 € 1142 € 1054 €

19.07 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 23.08 23.08 30.08 06.09 13.09

1608 € 1694 € 1538 € 1538 € 1404 € 1299 € 1199 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun



185

Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Costa del Sol | SPANIA

LOCALIZARE
Hotelul Melia Sol Don Pedro este 
situat pe malul marii, în zona plajei 
Bajondillo, la 800 m de centrul 
statiunii Torremolino, la 5 km de 
portul de agrement Marina din 
Benalmadena şi la 7 km de aeroport. 

DOTARI CAMERE
Hotelul Melia Sol Don Pedro dispune 
de 281 de camere dotate cu aer 
condiţionat, televizor, internet, seif 
(cu plata), uscător de par.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurantele şi spaţiile comune. 
Hotelul Melia Sol Don Pedro dispune 

de 2 restaurante stil bufet care 
prezintă show-uri de gătit şi un colţ de 
preparate cu specific italienesc, bar la 
piscină şi alte câteva baruri, 9 piscine 
pentru adulţi şi copii înconjurate de 
grădini, una dintre ele acoperite şi 
încălzite pe timpul iernii, cu şezlonguri 
şi umbrele gratuite, centru spa (cu 
plată), tenis de masă, bowling, teren 
de tenis (contra cost), sală de jocuri, 
programe de divertisment şi animaţie, 
miniclub, spectacole cu muzică live, 
internet, magazine.

De la 1.100 €
Perioada: 08.06, 15.06, 22.06

Sol Don Pedro 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul Guadalmina Spa & Golf 
Resort se află la numai 6 km de 
portul Puerto Banus şi la 10 minute 
de mers cu maşina de oraşul vechi 
din Marbella. Aeroportul Málaga este 
la 40 de minute de mers cu maşina. 

DOTARI CAMERE
Fiecare cameră de la Guadalmina 
Spa & Golf este spaţioasă şi include 
o terasă cu vedere la mare, la grădini 
sau la terenul de golf. De asemenea, 
are TV cu ecran plat cu canale prin 
satelit, acces gratuit la internet Wi-
Fi, minibar şi seif.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Guadalmina Spa & Golf oferă 
acces direct la plaja San Pedro şi la 
terenul de golf cu 10 găuri Campo 
Sur de Guadalmina. Complexul pune 
la dispoziţie un centru spa modern şi 
acces gratuit la internet Wi-Fi. 

PLAJA
Plajă cu nisip.

De la 1.447 €
Perioada: 08.06, 15.06

Guadalmina 4

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 08.06, 
15.06 
22.06

29.06 06.07, 
13.07

20.07, 
27.07

03.08. 
10.08, 
17.08

24.08, 
31.08

07.09, 
14.09

TWIN 
STANDARD

1100 € 1241 € 1367 € 1599 € 1638 € 1407 € 1367 €

TIP CAMERĂ 08.06, 15.06 22.06 29.06 06.07, 13.07, 20.07 27.07

DOUBLE STANDARD 1447 € 2027 € 2124 € 2194 € 2640 €

03.08, 10.08, 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09

2754 € 2531 € 2233 € 2194 € 1903 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

SPANIA | Costa del Sol

LOCALIZARE
Unul dintre cele mai frumoase şi 
cunoscute hoteluri din Costa del Sol, 
Hotelul Alay este situat în portul de 
agrement din Benalmadena, la 50 
m de plaja, de port şi de atractiile 
pentru petrecerea timpului liber. 

DOTARI CAMERE
Camerele hotelului Alay pun la 
dispozitie toate facilităţile de care 
turiştii au nevoie pentru o vacanta 
confortabila: aer condiţionat, telefon, 
uscător de par, TV, Wi-Fi, balcon.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Alay pune la dispozitia 
oaspetilor săi un restaurant tip bufet 
care serveste mancaruri cu specific 
local şi international, un snack bar la 
piscină şi o terasă de vara unde se 
pot savura cocktailuri. Alte facilităţi: 
piscină în aer liber, gradina cu teren 
de tenis, Wi-Fi gratuit în tot hotelul. 

De la 1.272 €
Perioada: 08.06.

Ibersol Alay 4

BILET AVION DEMIPENSIUNE

LOCALIZARE
Hotelul Gran Guadalupin Banus are 
acces direct la plaja şi se afla la o 
distanta de 15 minute de centrul 
renumitului Puerto Banus şi la 6 km 
de centrul oraşului Marbella.

DOTARI CAMERE
Hotelul Gran Guadalupin Banus are 
181 de camere (standard şi suite) 
care denota lux şi eleganta, dotate cu 
aer condiţionat, telefon, TV cu ecran 
plat, CD player, balcon privat, uscător 
de par, mini bar, seif. Capacitate 
maxima camere duble standard (27 
m2): 2 persoane. Capacitate maxima 
junior suite (74 m2): 3 persoane.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Gran Guadalupin Banus pune 
la dispozitia oaspetilor săi o piscină 
în aer liber cu umbrele şi sezlonguri, 
sauna, baie de aburi, jacuzzi, fitness, 
wi-fi gratuit; hotelul dispune şi de un 
club pe plaja şi de terasă la piscină, 
sală de jocuri club pentru copii şi 
zona de joacă pentru copii.

PLAJA
Plaja cu nisip. Hotelul are acces 
direct la plaja.

De la 1.943 €
Perioada: 08.06, 15.06, 22.06

Guadalpin Banus 5

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 08.06 15.06 22.06
29.06

06.07 13.07 20.07

DUBLĂ 
STANDARD

1272 € 1395 € 1415 € 1682 € 1959 € 1959 €

27.07 03.08, 10.08 
17.08

24.08 31.08 07.09 14.09

1999 € 2039 € 1745 € 1524 € 1403 € 1342 €

TIP 
CAMERĂ

08.06 
15.06
22.06

29.06 06.07 13.07 
20.07
27.07

03.08 
10.08
17.08 
24.08

31.08 07.09
14.09

TWIN 
SUPERIOR

1943 € 2324 € 2392 € 3118 € 3157 € 2129 € 2015 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Gran Canaria | ITALIA

TIP 
CAMERĂ

22.06
29.06

06.07 13.07 
20.07

27.07 03.08 
10.08 
17.08

24.08 31.08 07.09

TWIN 
SUPERIOR

2625 € 2911 € 2948 € 3201 € 3282 € 3120 € 2902 € 2719 €

LOCALIZARE
Hotelul Gran Melia Don Pepe este 
situat pe plaja Guadalpin din Marbella, 
la doar 5 minute de mers pe jos de 
parcul Paco Cantos. Cele 200 de 
camere ale hotelului Gran Melia Don 
Pepe au vedere la mare, la gradinile 
hotelului sau la munti, au un design 
elegant şi sunt foarte luminoase şi sunt 
dotate cu aer condiţionat, televizor 
cu ecran plat, telefon, seif, mini bar, 
balcon mobilat, uscător de par, halat 
de baie şi papuci, acces internet. 

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Gran Melia Don Pepe dispune 
de restaurante, printre care unicul 

restaurant cu 2 stele Michelin din 
Andalusia, restaurante ce servesc 
specialitati spaniole, mediterneene, 
japoneze, bar, cafenea, 2 piscine 
exterioare pentru adulţi şi copii, 1 
piscină interioară încălzită, centru spa, 
care include o baie turceasca, o cada 
cu hidromasaj, o sauna, diverse masaje 
şi tratamente, terenuri de tenis, sală 
de fitness, mini club pentru copii.

PLAJA
Plaja cu nisip.

De la 2.625 €
Perioada: 22.06, 29.06

Grand Melia Don Pepe 5

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Complexul se află la aproximativ 30 
km de aeroportul din Gran Canaria. 
Este foarte apropiat de dunele şi 
terenul de golf din Maspalomas

FACILITĂŢI
Oferă 3 piscine în aer liber 
înconjurate de terase la soare, 
precum şi camere cu aer condiţionat 
şi terasă. Bufetul-restaurant oferă o 
temă diferită în fiecare zi. Există un 
bar la piscină şi un bar în hol, unde 
oaspeţii se pot relaxa cu o băutură. 
De asemenea printre facilităţile 
de la Dunas Suite & Villas Resort 

se numără un centru de fitness şi 
terenuri de tenis iluminate.

CAMERE
Dotate cu aer condiţionat, televiziune 
prin satelit, telefon, seif, mini-bar, 
baie cu cada şi uscător de par şi 
terasă.

HIGHLIGHT
Serviciu de transfer gratuit la plaja 
din Maspalomas de 4 ori pe zi, 
terenuri de tenis iluminate.

De la 1.718 €
Perioada: 22.06, 29.06, 06.07

Dunas Suites Villas Resort 4

BILET AVION DEMIPENSIUNE

TIP CAMERĂ 22.06, 29.06
06.07

13.07 20.07, 27.07, 
03.08, 10.08, 
17.08, 24.08

31.08 07.09, 14.09
21.09

SUITE ONE BEDROOM 
ONE BATHROOM 

1718 € 1875 € 1993 € 1757 € 1718 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ DemipensiuneTarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun

COSTA DEL SOL
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

SPANIA | Grand Canaria

LOCALIZARE
IFA Hotel Faro****, proaspat renovat, 
este caracterizat în principal de 
atentia la micile detalii, de distinctie, 
un serviciu personalizat şi un mediu 
distins.

FACILITĂŢI:
Receptie 24h, parcare (in functie de 
disponibilitate), coafor, spalatorie, 
serviciu babysitting (la cerere), 
magazin, chiosc de ziare, spalatorie, 
bijuterie, salon de masaj, WiFi, 
cybercorner (contra cost), piscină 
exterioara (climatizabila iarna), 

jacuzzi, sală de gimnastica, ping – 
pong, biliard.

CAMERE
Toate camerele au aer condiţionat, 
mocheta, minibar, telefon direct, 
seif de inchiriat şi TV/muzica 
cu conexiune prin satelit. Toate 
camerele au terasă cu sezlonguri.

De la 1.622 €
Perioada: 22.06, 29.06

IFA Faro 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Această proprietate este la 2 minute 
pe jos faţă de plajă. Situat la doar 
200 m de plajă în Playa del Ingles.

FACILITĂŢI
Hotelul Marieta oferă o piscină în 
aer liber încălzită şi un restaurant tip 
bufet. Oaspeţii au la dispoziţie WiFi 
gratuit şi o sală de sport. Hotelul 
are o terasă pe acoperiş cu vedere 
panoramică, precum şi un bar.

CAMERE
Fiecare cameră luminoasă 
beneficiază de un decor modern şi 
include un TV cu ecran plat cu canale 
prin satelit, un birou şi o baie privată 
cu duş şi uscător de păr.

HIGHLIGHT
Terasă pe acoperiş cu vedere 
panoramică.

De la 1.688 €
Perioada: 22.06.

Marieta 4

BILET AVION DEMIPENSIUNE

TIP 
CAMERĂ

22.06
29.06

06.07 13.07
20.07
27.07,
03.08
10.08
17.08

24.08 31.08
07.09
14.09
21.09

DUBLĂ 
STANDARD

1622 € 1643 € 1694 € 1766 € 1721 €

TIP 
CAMERĂ

22.06 29.06 06.07 13.07 20.07
27.07
03.08
10.08
17.08

24.08 31.08
07.09
14.09
21.09

DUBLĂ 
STANDARD

1688 € 1740 € 1761 € 1823 € 1848 € 1811 € 1717 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Gran Canaria | SPANIA

LOCALIZARE
Se află pe plaja Taurito, la 4 km de 
staţiunea Puerto de Mogan şi 30 de 
minute de aeroportul Gran Canaria.

FACILITĂŢI
Hotelul pune la dispoziţie un club 
pentru copii, divertisment de seară 
şi un club de noapte. De asemenea 
hotelul dispune de 3 restaurante şi 
3 piscine în aer liber. Există o piscină 
panoramică pentru adulţi, precum şi 
o piscină pentru copii.

CAMERE
Toate camerele acestui hotel au 
aer condiţionat, TV cu canale 

internaţionale prin satelit şi terasă 
sau balcon cu vedere la ocean. Baia 
privată este dotată cu duş, cadă şi 
uscător de păr.

De la 1.878 €
Perioada: 22.06, 29.06

Taurito Princess 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Hotelul Lopesan Baobab Resort 5* 
se afla în Meloneras, în sudul insulei 
Gran Canaria, la 300 m de plajă 
Maspalomas cu celebrele sale dune.

FACILITĂŢI
Hotelul dispune de restaurant 
internaţional, bar, coffe bar, piscine 
cu şezlonguri şi umbrele, animaţie, 
gym, darts, fitness, petanque, 
biliard, volleyball, waterpolo, coala 
diving, tennis de camp, bowling, golf, 
minigolf, sporturi pe apă, miniclub, 
minidisco, loc de joacă pentru copii, 
grădini tropicale, animale africane în 
mărime naturală.

CAMERE
Toate camerele sunt dotate cu: baie 
cu cabina de dus şi cada, uscător 
de păr, cosmetice de baie, TV LCD, 
birou, seif (contracost), telefon, 
conexiune internet de mare viteză 
(contracost), minibar (contracost), 
balcon sau terasă.

HIGHLIGHT
Lodge cu înălţime de 21 m.

De la 1.744 €
Perioada: 22.06, 29.06

Lopesan Baobab Hotel 5

BILET AVION MIC DEJUN

TIP 
CAMERĂ

22.06
29.06

06.07 13.07, 20.07
27.07, 03.08
10.08, 17.08

24.08 31.08, 07.09
14.09
21.09

DUBLĂ SEA 
VIEW

1878 € 1956 € 2149 € 2110 € 2057 €

TIP 
CAMERĂ

22.06
29.06

06.07 13.07, 20.07
27.07, 03.08
10.08, 17.08

24.08 31.08, 07.09
14.09, 21.09

DUBLĂ 
STANDARD

1744 € 1782 € 1877 € 1834 € 1777 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

SPANIA | Mallorca

LOCALIZARE
Sandalo Beach Apart 3* este la 
2 minute pe jos faţă de plajă. 
Complexul se află la doar 250 m de 
centrul comercial şi de divertisment 
din Torrenova şi Magalluf, cu viaţă de 
noapte vibrantă. Staţia de autobuz 
este la 700 m de hotel.

FACILITĂŢI
Piscină în aer liber (deschisă în 
sezon),terasă la soare, cameră de 
bagaje,închirieri auto,
Schimb valutar,bar şi snack bar

CAMERE
Camerele sunt dotate cu mobilier 
nou şi modern, oferind oaspeţilor săi 
un grad sporit de confort. Unităţile 
de cazare dispun de chicinetă, baie 
proprie cu duş sau cadă, TV şi aer 
condiţionat.
De asemenea camerele dispun 
de balcon cu vedere la mare iar 
apartamentele au zonă de servit 
masa şi terasă privată.

De la 1.132 €
Perioada: 08.06

Sandalo Beach Apart 3

BILET AVION SELF CATERING

LOCALIZARE
Hotelul Java este localizat la 50 m 
de plaja din C’an Pastilla, 4 km de 
aeroport şi cateva minute de statia 
de autobuz.

FACILITĂŢI
Restaurant, Bar, snacks bar, spa 
şi centru de wellness, sală de 
fitness, solar, baie turceasca, 
piscină interioară, închirieri auto, 
divertisment de seara,

CAMERE
Camerele sunt dotate cu uscător de 
par, aer condiţionat, TV satelit, seif 

(contra cost), telefon. Majoritatea 
camerelor au vedere la mare.

De la 1.404 €
Perioada: 08.06, 15.06, 22.06

Java 3

BILET AVION MIC DEJUN

TIP 
CAMERĂ

08.06 15.06 22.06 29.06 06.07, 13.07
20.07, 27.07
03.08, 10.08

STUDIO 
STANDARD

1132 € 1156 € 1203 € 1485 € 1590 €

17.08 24.08 24.08 31.08
07.09

14.09 21.09

1493 € 1346 € 1346 € 1201 € 1201 € 1006 €

TIP CAMERĂ 08.06
15.06
22.06

29.06 06.07 13.07 20.07
27.07
03.08
10.08
17.08

24.08 31.08
07.09
14.09
21.09

DOUBLE TWIN 
STANDARD

1404 € 1511 € 1555 € 1636 € 1696 € 1575 € 1555 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejunTarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Self catering
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Mallorca | SPANIA

LOCALIZARE
Hotelul Mirador 4* este situat în 
zona de golf, la 2km de centrul 
oraşului Palma şi la 3km de plaja. 
Aeroportul Palma de Mallorca se afla 
la o distanta de aproximativ 10km 
de hotel.

FACILITĂŢI
Hotelul dispune de un restaurant, 
bar, snacks bar, terasă, piscină 
interioară, sală de sport
Camere: Toate spaţiile de cazare sunt 
dotate cu aer condiţionat, telefon, 
internet WiFi, TV LCD cu programe 

prin satelit, seif (contra cost), 
minibar (contra cost), baie, uscător 
de par.

De la 1.444 €
Perioada: 08.06, 15.06, 22.06

Mirador 4

BILET AVION SELF CATERING

LOCALIZARE
Hotelul Caballero este localizat in 
minunata statiune Playa de Palma 
la 200 m de plaja, aproape de zona 
comerciala, de restaurante şi baruri.

FACILITĂŢI
Hotelul Caballero dispune de un 
restaurant, cocktail bar, lounge, 
piscină interioară, piscină exterioara, 
gradina, teren de tenis, program de 
animaţie, masa de tenis, biliard.
Camere: Camerele confortabile au 
balcon sau terasă, telefon, TV satelit, 
aer condiţionat, seif

De la 1.400 €
Perioada: 08.06, 15.06, 22.06

Caballero 3

BILET AVION MIC DEJUN

TIP CAMERĂ 08.06
15.06
22.06

29.06 04.06 – 08.07 
27.08 – 19.09

06.07, 13.07
20.07, 27.07
03.08, 10.08
17.08, 24.08

07.09
14.09
21.09

DUBLĂ TWIN 
STANDARD

1444 € 1466 € 134 € 1475 € 1444 €

TIP CAMERĂ 08.06
15.06
22.06

29.06 06.07 13.07 20.07
27.07
03.08
10.08
17.08

24.08 31.08
07.09
14.09
21.09

DUBLĂ TWIN 
STANDARD

1400 € 1507 € 1550 € 1634 € 1696 € 1607 € 1592 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejunTarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Self catering
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

SPANIA | Mallorca

LOCALIZARE
Situat în exclusivistul cartier 
residential Bonanova. Este inconjurat 
de gradinile sale luxuriante ce se 
desfasoara pe o suprafata de 22.800 
mpa,Complexul Valparaiso Palace & 
Spa se afla la o distanta de 5 km de 
centrul oraşului Palma şi la 12 km 
fata de aeroport.

FACILITĂŢI
Au la dispozitie un restaurant tip 
bufet, 2 restaurante à la carte, bar în 
lounge şi la piscină, gradina de vara 
2 piscine pentru adulţi (cu sectiune 
integrata pentru copii), centru Spa & 
Wellness gratuit.

CAMERE
Toate spaţiile de cazare sunt dotate 
cu aer condiţionat şi incalzire 
centralizata, telefon, TV LCD cu 
programe prin satelit, seif, minibar, 
birou, baie, uscător de par, oglinda, 
halat de baie, balcon/terasă cu 
vedere panoramica asupra oraşului, 
muntelui sau terenului de golf.

De la 2.064 €
Perioada: 08.06, 15.06, 22.06, 29.06

Valparaiso Palace & Spa 5

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Bahía Flamingo Hotel este situat pe 
partea de sud-vest a insulei Tenerife 
(25 km distanta fata de Playa de las 
Americas), la 400 m de stâncile Los 
Gigantes si la prox 300 m de plaja 
naturala.

FACILITĂŢI
Restaurant, piscină, piscină pentru 
copii, baruri, facilităti pentru 
practicarea unor sporturi.

CAMERE
Duş, cadă, seif, TV, telefon, birou, 
zonă de relaxare, ventilator, toaletă, 
baie, canale prin satelit, canapea, 
izolare fonică, pardoseală de gresie/
marmură, serviciu de trezire, 
garderobă/dulap, vedere la mare, 
vedere la piscină.

De la 1.278 €
Perioada: 18.06

Bahia Flamingo 3

BILET AVION DEMIPENSIUNE

TIP CAMERĂ 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07

DUBLĂ TWIN 
STANDARD

1278 € 1290 € 1357 € 1377 € 1404 €

23.07 30.07, 06.08, 
13.08

20.08 27.08, 03.09
10.09, 17.09
17.09, 24.09

1417 € 1435 € 1421 € 1341 €

TIP CAMERĂ 08.06, 15.06
22.06, 29.06

06.07

13.07 20.07, 7.07, 03.08, 10.08
17.08, 24.08, 31.08, 07.09

14.09, 21.09

DUBLĂ TWIN 
STANDARD

2064 € 2157 € 2227 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune

TENERIFE
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Tenerife | SPANIA

LOCALIZARE
Hotelul Gala este situat la 15 km de 
aeroportul Sudic Tenerife, in centrul 
zonei turiştice Playa de las Americas, 
pe linia a două de plaja (la 200 m de 
plaja).

FACILITĂŢI
Restaurant, bar, 2 piscine cu apă 
dulce (una climatizabila iarna), piscină 
climatizata pentru copii şi miniclub, 
sezlonguri şi umbrele, bar la piscină. 
Este disponibil şi un club pentru 
copii. Lounge-ul cu TV este dotat cu 
computere cu acces la internet, iar 
accesul Wi-Fi este disponibil contra 
cost în zonele publice ale hotelului. 

CAMERE
Camerele standard ale hotelului 
Gala sunt moderne şi spatioase 
şi echipate de tot ce este nevoie: 
balcon, televizor, minibar, seif, 
zona de birou, baie, uscător de par, 
aer condiţionat. Camerele Club 
Alexandre (superioare) au pe langa 
dotarile camerelor duble standard, 
vedere la mare, halate şi papuci de 
casa, diferite atentii în ziua de sosire 
şi acces zilnic gratuit la Natural Spa.

De la 1.520 €
Perioada: 18.06

Gala 4

BILET AVION DEMIPENSIUNE

LOCALIZARE
Această proprietate este la 5 minute 
pe jos faţă de plajă. Unitatea de 
cazare Fañabe Costa Sur este 
situată la 300 m de plaja Fañabe din 
staţiunea Costa Adeje de pe Insula 
Tenerife

FACILITĂŢI
Restaurant,bar, are un teren de 
baschet şi facilităţi de minigolf. 
Centrul de wellness oferă masaje 
şi include o saună şi o cadă cu 
hidromasaj. Pe terasă de pe acoperiş 
există alte 2 alte piscine

CAMERE
Minibar, duş, cadă, seif, telefon, 
aer condiţionat, uscător de păr, 
balcon, birou, toaletă, baie, încălzire, 
canale prin satelit, cameră(e) 
comunicantă(e) disponibilă(e), 
intrare privată, pardoseală de gresie/
marmură, vedere la mare, vedere la 
piscină, vedere la munte, vedere la 
oraş, prosoape.

De la 1.427 €
Perioada: 18.06, 25.06, 02.07

Fanabe Costa Sur 4

BILET AVION MIC DEJUN

TIP 
CAMERĂ

18.06 25.06 02.07
09.07

16.07 23.07, 30.07
06.08, 13.08

20.08

27.08 03.09, 10.09
17.09
24.09

DUBLĂ 
STANDARD

1520 € 1531 € 1600 € 1644 
€

1756 € 1711 € 1600 €

TIP CAMERĂ 18.06
25.06
02.07

09.07 16.07, 23.07
30.07, 06.08
13.08, 20.08

27.08 03.09, 10.09
17.09, 24.09

DUBLĂ TWIN 
STANDARD

1427 € 1480 € 1612 € 1564 € 1442 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Demipensiune Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

SPANIA | Tenerife

LOCALIZARE
Această proprietate este la 7 minute 
pe jos faţă de plajă, este situat la 
500 m de plaja El Duque, în staţiunea 
Playa de Fañabe din Tenerife.

FACILITĂŢI
Hotelul Costa Adeje are 4 piscine, 
înconjurate de o terasă însorită şi 
grădini tropicale, are 1 restaurant 
tip bufet, 2 restaurante à la carte şi 
3 baruri.

CAMERE
Minibar, duş, cadă, seif, telefon, aer 
condiţionat, uscător de păr, balcon, 
halat de baie, birou, toaletă, baie, 
canale prin satelit, TV cu ecran plat, 
pardoseală de gresie/marmură, 
vedere.

De la 1.730 €
Perioada: 18.06, 25.06, 02.07

Costa Adeje Grand 5

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Această proprietate este la 5 minute 
pe jos faţă de plajă. Europe Villa 
Cortes GL se află pe malul mării în 
staţiunea Playa de las Américas din 
partea de sud a insulei Tenerife.

FACILITĂŢI
Oferă o sală de fitness, un centru 
spa, 6 restaurante, piscină

CAMERE
Minibar, cadă, seif, telefon, aer 
condiţionat, uscător de păr, balcon, 
halat de baie, birou, articole de 

toaletă gratuite, toaletă, baie, papuci 
de casă, canale prin satelit, mochetă, 
TV cu ecran plat, vedere la grădină.

De la 2.015 €
Perioada: 18.06, 25.06, 02.07

Villa Cortes 5

BILET AVION MIC DEJUM

TIP 
CAMERĂ

18.06
25.06
02.07

09.07 16.07
23.07
30.07
06.08
13.08
20.08

27.08 03.09
10.09
17.09
24.09

DUBLĂ 
STANDARD

1730 € 1772 € 1877 € 1841 € 1753 €

TIP 
CAMERĂ

18.06
25.06
02.07

29.07 16.07
23.07
30.07
06.08
13.08
20.08

27.08 03.09
10.09
17.09
24.09

DUBLĂ 
STANDARD

2015 € 2072 € 2416 € 2221 € 2189 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Mic dejun
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Chartere Turcia
ANTALYA

Antalya este cea mai mare statiune de pe 
litoralul mediteranean al Turciei si ofera 
oportunitati nenumarate de petrecere a 
vacantei. Antalya este un oras atractiv si 
pitoresc, cu bulevarde captusite cu palmier, 
strazi inguste si intortocheate, cu hoteluri 
luxoase si servicii ireprosabile. Printre 
atractiile orasului se numara portul turistic 
foarte atractiv, cartierul vechi dar fermecator, 
Kaleici si plaje incantatoare. Antalya a devenit 
un refugiu de vara pentru multi calatori in 
cautarea naturii, culturii si istoriei.

Pe coasta Antalyei se afla foarte multe sate 
specifice mediteranei cu un aspect imaculat, 
culoarea predominanta fiind albul, impodobite 
cu flori si inconjurate de Muntii Taurus, acestea 
sunt pur si simplu o splendoare.

Unele dintre cele mai populare plaje sunt 
plaja Lara la est si plaja Konyaalti la vest de 
oras. Plaja lunga cu pietris ofera o priveliste 
spectaculoasa a muntilor imbinata cu apa calda 
a marii Mediterane. Apa este sigura pentru inot 
si ideala pentru plimbari romantice. Exista, de 

asemenea, foarte multe hoteluri aproape de 
plaja, multe cu vedere la mare. Puteti utiliza 
harta Antalyei pentru a selecta un hotel dupa 
pe locatia sa, pentru a va asigura ca este 
aproape de tot ceea ce doriti sa vizitati.

Antalya este mai mult decat soare si nisip. 
Orasul are o istorie bogata, bine conservata, cu 
care localnicii sunt extrem de mandri. Istoria se 
scurge din majoritatea cladirilor si strazilor.
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Antalya

LOCALIZARE
Această proprietate este la 2 minute 
pe jos faţă de plajă. Situat direct pe 
malul mării, hotelul Saphir are plajă 
privată de nisip, cu debarcader.

FACILITĂŢI
Hotelul oferă piscine în aer liber, 4 
tobogane de apă şi facilităţi de spa. 
Hotelul are restaurante interioare 
şi în aer liber, precum şi 4 baruri. 
Există, de asemenea, un cort în 
grădină, care serveşte delicatese 
tradiţionale turceşti şi narghilea. 
Centrul spa include baie turcească, 
saună şi o gamă de masaje de 
relaxare. 

CAMERE
Fiecare cameră de la Saphir este 
decorată elegant, asigurând o 
atmosferă plină de căldură. Unele 
camere sunt situate în clădirea 
principală a hotelului, iar altele sunt 
situate în vile cu 3 etaje. Toate includ 
TV LCD, zonă de relaxare şi balcon. 
De asemenea, unele camere oferă 
vedere la mare. Toate camerele 
includ aer condiţionat.

De la 664 €
Perioada: 04.05

Saphir 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Complexul de 5 stele Nirvana Lagoon 
Villas Suites & Spa este situat pe un 
domeniu vast din localitatea Beldibi, 
între Marea Mediterană şi Munţii 
Taurus. 

FACILITĂŢI
Proprietatea se află în mijlocul 
naturii frumoase şi pune la dispoziţie 
o plajă privată de 900 m cu nisip şi 
pietriş, 3 debarcadere, incluzând unul 
VIP privat, 14 piscine cu tobogane 
cu apă şi numeroase facilităţi spa. 
Dispune de bar la piscină, club pe 
plajă, patiseria şi snack bar, sală de 

gimnastică, baia turcească sau saună, 
un club de noapte/DJ.

CAMERE
Unităţile de cazare ale complexul 
prietenos cu mediul Nirvana Lagoon 
Villas Suites & Spa sunt luxoase şi 
dotate cu aer condiţionat şi minibar. 
Accesul la WiFi este gratuit în toate 
zonele. Fiecare unitate de cazare oferă 
cutie de valori, zonă de relaxare şi TV 
cu ecran plat cu canale prin satelit.

De la 911 €
Perioada: 27.04, 04.05

Nirvana Lagoon 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

TIP CAMERĂ 04.05 11.05 18.05, 25.05, 
27.05, 31.05, 
01.06, 03.06

07.06 08.06 10.06
14.06
15.06

17.06
21.06
22.06
24.06

STANDARD LAND 
VIEW ROOM

664 € 716 € 737 € 788 € 800 € 825 € 871 €

28.06 29.06 01.07, 05.07
06.07
08.07

12.07, 13.07
15.07, 19.07
20.07, 22.07

26.07 27.07 29.07, 02.08
03.08, 05.08
09.08, 10.08
12.08, 16.08

17.08

923 € 923 € 944 € 898 € 946 € 958 € 982 €

19.08 23.08 24.08 26.08, 30.08
31.08, 02.09
06.09, 07.09

09.09

13.09 14.09 16.09, 20.09
21.09, 23.09

28.09

1028 € 980 € 968 € 944 € 857 € 846 € 825 € 762 €

TIP 
CAMERĂ

27.04
04.05

11.05 18.05 25.05 27.05, 31.05
01.06, 03.06
07.06, 08.06
10.06, 14.06

15.06

17.06 21.06

DUBLĂ 
STANDARD

911 € 1029 € 1077 € 1275 € 1354 € 1399 € 1449 €

22.06 24.06, 28.06, 
29.06, 01.07
05.07, 06.07

08.07

12.07 13.07 15.07, 19.07, 20.07, 
22.07, 26.07, 27.07
29.07, 02.08, 03.08, 
05.08, 09.08, 10.08
12.08, 16.08, 17.08

19.08 23.08

1517 € 1565 € 1583 € 1599 € 1630 € 1676 € 1612 €

24.08 26.08, 30.08, 31.08, 02.09, 
06.09, 07.09, 09.09

13.09 14.09 16.09, 20.09
21.09, 23.09

28.09

1597 € 1565 € 1425 € 1401 € 1630 € 1156 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

TIP CAMERĂ 27.04 04.05, 11.05
18.05, 25.05, 27.05

31.05 01.06 03.06

SUPERIOR ROOM 
GARDENVIEW

985 € 1244 € 1366 € 1489 € 1489 €

TIP CAMERĂ 27.04 04.05
11.05
18.05

25.05 27.05 31.05; 01.06
03.06; 07.06
08.06; 10.06
14.06; 15.06

17.06

DELUXE ROOM 
GARDEN VIEW

1638 € 1733 € 1828 € 1923 € 2066 € 2111 €

07.06, 08.06, 
10.06, 14.06, 

15.06

17.06, 21.06, 
22.06, 24.06, 
28.06, 29.06

01.07

05.07 06.07 08.07 12.07, 
13.07
15.07, 
19.07

20.07 22.07

1529 € 1575 € 1604 € 1619 € 1649 € 1633 € 1642 € 1661 €

21.06 22.06 24.06; 28.06
29.06; 01.07, 
05.07; 06.07, 

08.07

12.07 13.07 15.07 19.07, 20.07, 22.07, 
26.07, 27.07, 29.07, 

02.08, 03.08, 
05.08, 09.08, 
10.08, 12.08

16.08

2301 € 2348 € 2443 € 2429 € 2461 € 2524 
€

2619 € 2588 €

26.07, 27.07, 29.07, 02.08, 
03.08, 05.08

09.08, 10.08, 12.08

13.09 14.09 16.09 20.09, 21.09
23.09

28.09 20.07

1698 € 1680 € 1490 € 1413 € 1387 € 1387 € 1642 €

17.08 19.08 23.08, 24.08
26.08, 30.08
31.08, 02.09

06.09 07.09 09.09 13.09, 14.09
16.09, 20.09
21.09, 23.09

28.09

2556 € 2538 € 2443 € 2395 € 2348 € 2253 € 2066 € 1971 €

Antalya | GRECIA

LOCALIZARE
Această proprietate este la 6 minute 
pe jos faţă de plajă. Papillon Zeugma 
Resort & Spa este situat pe plajă, la 
5 km de oraşul Belek.

FACILITĂŢI
Hotelul are 2 piscine în aer liber şi 
o piscină interioară pentru adulţi 
şi copii. Oaspeţii se pot bucura de 
micul dejun tip bufet înainte de a 
se relaxa pe şezlongurile de lângă 
piscină. Oferă piscine interioare şi 
în aer liber, facilităţi de spa şi Wi-Fi 
gratuit. Hotelul are 2 terenuri de 
tenis, 6 terenuri de fotbal, biliard şi 
tenis de masă. 

Centrul de wellness şi spa asigură 
tratamente de înfrumuseţare şi 
masaje. În plus, hotelul are hamam, 
saună şi centru de fitness.

CAMERE
Hotelul de lux Papillon Zeugma 
Resort & Spa oferă camere moderne, 
cu balcon. Toate camerele au aer 
condiţionat, mobilier din lemn, TV cu 
ecran plat şi zonă de relaxare.

De la 985 €
Perioada: 27.04.

Papillon Zeugma 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Această proprietate este la 6 minute 
pe jos faţă de plajă. Complexul este 
amplasat pe o suprafaţă de 405.000 
m².

FACILITĂŢI
Acest complex de 5 stele din Belek 
pune la dispoziţie 1 km de plajă 
privată şi un parc acvatic în stil 
troian cu suprafaţa de 12.000 m² 
şi tobogane de apă. De asemenea, 
complexul are un centru spa, sală 
de fitness şi centru comercial. De 
asemenea, există 12 baruri, care 
servesc cocktailuri exotice, sucuri 
sănătoase şi vinuri vechi. Rixos 

Royal Spa oferă o gamă largă de 
tratamente de lux, iar oaspeţii se 
pot bucura de facilităţi de relaxare şi 
wellness. Centrul include un hamam 
otoman tradiţional, piscine interioare 
încălzite, o saună şi o sală de fitness. 

De la 1.638 €
Perioada: 27.04

Rixos Premium 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GRECIA | Antalya

LOCALIZARE
Această proprietate este la 5 
minute pe jos faţă de plajă. Aflat pe 
coasta mediteraneană, cu o plajă 
privată, acest hotel de pe faleză 
are o arhitectură unică şi interioare 
luxoase..

FACILITĂŢI
Proprietatea include piscine în aer 
liber, un centru spa şi un teren 
de tenis. Restaurantul Fusion 
serveşte arome unice din bucătăria 
internaţională, iar restaurantul 
DaVinci oferă vinuri de calitate. 
Oaspeţii au la dispoziţie un centru de 
fitness bine echipat.De asemenea, 
centrul spa include o baie turcească 

pentru relaxare şi sunt disponibile 
masaje.

CAMERE
Camerele şic ale hotelului Delphin 
Imperial Lara au un design modern. 
Toate sunt dotate cu aer condiţionat 
şi TV LCD cu canale prin satelit. 
Unele camere au vedere superbă la 
mare.

De la 1.434 €
Perioada: 27.04, 04.05,11.05.

Delphin Imperial 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Sueno Hotels Deluxe Belek se află pe 
malul mării, în regiunea Belek.

FACILITĂŢI
Oferă o piscină în aer liber cu mai 
multe tobogane cu apă, o piscină 
interioară şi tobogane cu apă 
separate pentru copii. Conexiunea 
WiFi este gratuită în toate zonele 
hotelului.Sueno Hotels Deluxe Belek 
oferă un centru de wellness şi spa 
modern cu design oriental şi o zonă 
de plajă privată. Există un lunapark 
interior, un centru de joacă şi un 
cinematograf. 

CAMERE
Toate camerele au aer condiţionat, 
balcon sau terasă, facilităţi de ceai şi 
cafea, minibar complet aprovizionat, 
zonă de relaxare şi cadă sau duş.

HIGHLIGHT
Un lunapark interior

De la 1.512 €
Perioada: 27.04, 04.05.

Sueno Deluxe 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

TIP CAMERĂ 27.04, 04.05, 
11.05

18.05 25.05 
27.05

31.05 01.06 03.06

STANDARD LAND 
VIEW

1434 € 1605 € 1733 € 1754 € 1774 € 1816 €

TIP CAMERĂ 27.04
04.05

11.05 18.05, 25.05
27.05, 31.05
01.06, 03.06

07.06 08.06 10.06

DELUXE LAND 
VIEW ROOM

1512 € 1575 € 1733 € 1773 € 1812 € 1891 €

07.06, 08.06, 
10.06, 14.06, 

15.06

17.06, 21.06
22.06, 24.06
28.06, 29.06
01.07, 05.07

06.07 08.07 12.07, 13.07, 15.07 22.07, 26.07, 
19.07, 20.07, 22.07, 26.07; 27.07, 
29.07, 02.08; 03.08, 05.08, 09.08, 

10.08, 12.08, 16.08, 17.08

19.07

1877 € 1922 € 1943 € 1984 € 2021 € 2066 €

14.06
15.06

17.06, 21.06, 22.06, 24.06, 
28.06, 29.06, 01.07, 05.07, 

06.07, 08.07

12.07 13.07 19.07, 20.07, 22.07, 26.07; 
27.07, 29.07, 02.08; 
03.08, 05.08, 09.08, 

10.08, 12.08

16.08

2055 € 2055 € 2089 € 2129 € 2287 € 2247 €

23.08 24.08 26.08, 30.08, 31.08, 
02.09, 06.09, 07.09. 

09.09

13.09, 
14.09,
16.09

20.09 21.09 23.09 28.09

1984 € 1965 € 1922 € 1877 € 1795 € 1774 € 1733 € 1733 €

17.08 19.08 23.08, 24.08, 
26.08, 30.08. 
31.08, 02.09

06.09 07.09 09.09 13.09, 14.09, 
16.09, 20.09, 
21.09, 23.09

28.09

2208 € 2174 € 2055 € 2016 € 1976 € 1897 € 1733 € 1670 €

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Bodrum | TURCIA

LOCALIZARE
Hotelul Batihan Beach Resort este 
situat pe plaja, la 6 km de Kusadasi.
Dotari camera: Camerele pun la 
dispozitia dumneavoastra o baie, 
foehn, aer condiţionat, televizor, 
telefon, mini-bar (contra cost), 
seif (la receptie, în camera, contra 
cost), balcon, asternuturile şi 
prosoapele sunt schimbate de 3 ori 
pe saptamâna.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Batihan Beach Resort 
dispune de un restaurant principal, 
restaurantul à la carte (bucatarie 
international, cu rezervare, contra 

cost), 3 baruri, piscină exterioara, 
cabinet medical (la cerere), coafor, 
centru comercial, schimb valutar, 
baie turceasca, sală fitness, aerobic, 
2 terenuri de tenis, tenis de masa, 
biliard, mini-golf, discoteca, sauna şi 
masaj contra cost.

PLAJA
Hotelul este aflat pe plaja proprie, 
plaja de nisip.

De la 1.087 €
Perioada: 10.06, 17.06.

Batihan 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Acest complex modern de 5 stele 
este situat pe plajă şi la doar 1 km de 
centrul staţiunii Özdere. Oferă WiFi 
gratuit, parcare gratuită, piscine şi 
vedere panoramică la mare.
Facilităţi camere: Camerele elegante 
de la Paloma Pasha Resort oferă 
TV cu canale prin satelit, facilităţi 
de ceai/cafea, precum şi balcon. 
Unele camere au zonă spaţioasă de 
relaxare.

FACILITĂŢI HOTEL
Paloma Pasha oferă 4 restaurante şi 
bar deschis nonstop. Restaurantul 
Safran serveşte preparate turceşti 

realizate cu ingrediente proaspete, 
locale. Barul cu terasă şi barul de 
la piscină oferă cocteiluri exotice şi 
băuturi răcoritoare.
Oaspeţii pot să beneficieze de 
servicii de masaj la saună sau se 
pot relaxa în hamamul hotelului. 
Hotelul are o piscină de 5000 m² cu 
tobogane de apă. Hotelul oferă mini 
club pentru copii.

HIGHLIGHTS
Aquapark.

De la 1.539 €
Perioada: 10.06, 17.06.

Paloma Pasha 5

BILET AVION

TIP 
CAMERĂ

10.06 
17.06

24.06 01.07 08.07, 15.07
22.07, 29.07
05.08, 12.08

19.08 26.08
02.09
09.09

STANDARD 
ROOM

1087 € 1168 € 1236 € 1308 € 1290 € 1182 €

TIP 
CAMERĂ

10.06 
17.06

24.06 01.07, 08.07, 15.07, 
22.07, 29.07, 05.08, 

12.08

19.08 26.08 
02.09

09.09

STANDARD 
ROOM

1539 € 1671 € 1770 € 1671 € 1539 € 1443 €

ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Ultra All inclusive
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

TURCIA | Bodrum

LOCALIZARE
Titanic Deluxe Bodrum, situat în 
localitatea Guvercinlik, include un 
centru de spa şi o zonă privată de 
plajă. Complexul are piscină în aer 
liber, iar oaspeţii pot lua masa la 
restaurant sau pot savura o băutură 
la bar. Proprietatea include o parcare 
privată disponibilă gratuit.

FACILITĂŢI CAMERE
Toate camerele au TV cu ecran plat 
şi ceainic electric. Fiecare cameră 
are baie privată. Pentru confortul 
oaspeţilor, sunt disponibile halate 
de baie şi papuci de casă. Titanic 

Deluxe Bodrum oferă acces gratuit 
la conexiunea WiFi în întreaga 
proprietate.

HIGHLIGHTS
Hotelul a fost deschis în mai 2016.

De la 1.293 €
Perioada: 10.06, 17.06.

Titanic Deluxe 5

BILET AVION

LOCALIZARE
Hotelul Vogue Bodrum, situat 
pe malul mării, în Golful Torba şi 
înconjurat de pini ocupă o suprafaţă 
totală de 20 hectare şi pune la 
dispoziţie piscine în aer liber cu mai 
multe tobogane cu apă, facilităţi spa, 
un parc de distracţie pentru copii şi o 
plajă privată..

FACILITĂŢI CAMERE
Camerele Hotelului Vogue sunt 
decorate cu gust şi sunt dotate cu TV 
cu ecran plat, aer condiţionat, acces 
la conexiune WiFi de mare viteză, seif 
şi minibar. Toate camerele au zonă 
de relaxare şi balcon. Unele camere 

oferă şi vedere la mare. Fiecare 
cameră beneficiază de facilităţi 
gratuite pentru prepararea ceaiului 
şi a cafelei.

FACILITĂŢI HOTEL
La restaurantul principal se oferă 
mic dejun, prânz şi cină de tip 
bufet deschis. Hotelul pune la 
dispoziţie restaurante à la carte, 
care oferă preparate internaţionale. 
Oaspeţii pot savura şi o varietate de 
cocktailuri şi cafea la bar.

De la 1.546 €
Perioada: 10.06.

Vogue Bodrum 5

BILET AV

TIP 
CAMERĂ

10.06 
17.06

24.06 
01.07

08.07 15.07 22.07 29.07, 
05.08 
12.08, 
19.08

26.08 02.09 
09.09

STANDARD 
ROOM

1293 € 1538 € 1664 € 1685 € 1853 € 1881 € 1713 € 1685 €

TIP 
CAMERĂ

10.06 17.06 24.06 01.07, 08.07. 15.07. 
22.07. 29.07. 05.08. 
12.08. 19.08. 26.08

02.09 09.09

GARDEN 
ROOM

1546 € 1599 € 1914 € 2124 € 2034 € 1914 €

ULTRA ALL INCLUSIVE ULTRA ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Ultra All inclusive Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ Ultra All inclusive
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Toate ofertele includ transferul de la / către aeroport şi nu includ taxele de aeroport. Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

LOCALIZARE
Această proprietate este la 
3 minute pe jos faţă de plajă. 
WOW Bodrum Resort are o 
piscină de formă neregulată 
cu o cadă cu hidromasaj, 
hamam tradiţional şi un 
centru de wellness care 
oferă diverse tratamente de 
sănătate şi înfrumuseţare. 
Complexul se află la 5 minute 
de mers pe jos de malul mării 
din Gumbet.

FACILITĂŢI CAMERE
Fiecare cameră are aer 
condiţionat şi televizor cu 
canale multilingve, precum 

şi o zonă de relaxare cu un 
fotoliu confortabil. Fiecare 
are un balcon privat, iar 
unele au vedere panoramică 
la mare.

FACILITĂŢI HOTEL
La Complexul WOW Bodrum, 
oaspeţii pot face scufundări, 
windsurfing şi canotaj 
sau se pot bucura de un 
antrenament revigorant la 
centrul de fitness. Seara, 
personalul de divertisment 
al hotelului organizează seri 
de discotecă, cabaret sau 
spectacole cu muzică live.

WOW Bodrum Resort este 
la 3,5 km de Amfiteatru 
Bodrum. Atracţiile situate 
în centrul oraşului Bodrum, 
precum Castelul Bodrum, se 
află la 5 km. 

SERVICII INCLUSE 
Transport cu avionul (zbor 
direct) Bucuresti – Bodrum 
şi retur, compania TAROM, 
1 bagaj de cala/ persoana 
în limita a 23 kg, o singura 
piesa, 7 nopţi cazare cu tipul 
de masa specificat în oferta, 
transfer grup aeroport – 
hotel – aeroport, asistenta 
turiştica.

NU SUNT INCLUSE
Taxele de aeroport 95 €/ 
persoana (obligatorii) – 
taxele de aeroport sunt 
informative şi pot suferi 
modificari daca acestea 
sunt impuse de compania 
aeriana, asigurarea 
medicala, asigurarea storno 
(optionala), se incheie odata 
cu semnarea contractului, 
excursiile optionale, intrari la 
obiectivele turiştice şi orice 
alte cheltuieli care nu sunt 
mentionate ca fiind incluse.

De la 1.263 €
Perioada: 10.06, 17.06.

Bodrum | TURCIA

TIP CAMERĂ 10.06
17.06

24.06
01.07

08.07, 15.07 22.07, 
29.07 05.08, 12.08, 

19.08

26.08 02.09 09.09

STANDARD ROOM 1263 € 1462 € 1914 € 1477 € 1462 € 1318 €

Wow Bodrum 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Tarifele sunt în €/ cameră/ sejur/ All inclusive
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Euroweekend Anglia
Despre Marea Britanie stim cu totii ca detine 
cea mai longeviva si implicata monarhie pe plan 
international, unul dintre cele mai mari centre 
financiare ale lumii (capitala sa – Londra), 
unele dintre cele mai verzi, virgine si pitoresti 
peisaje intalnite vreodata (verdele de smarald 
al pasunilor englezesti mai poate rivaliza doar 
cu cel din Noua Zeelanda si teritoriile tropicale), 
oameni si traditii milenare contrastand cu 
noua generatie dezinhibata si nebuna, muzica 

„underground” inconfundabila care a dat si 
continua sa dea nume grele in industria de gen, 
unul dintre cele mai mari nume ale teatrului 
mondial – William Shakespeare, femei celebre 
si puternice (Regina Victoria, Regina Elisabeta, 
Margaret Thatcherk, Printesa Diana), istorie 

ametitoare si generatii de luptatori, primele 
semne ale industrializarii grele, una dintre cele 
mai potente puteri ale lumii, avand in palmares 
nenumarate si bogate colonii.

LONDRA

Londra este unul dintre marile orase ale lumii si 
cel mai mare al Europei. Orasul este asezat pe 
ambele maluri ale Tamisei si a fost capitala tarii 
inca din timpurile romane. Londra este un oval 
neregulat, ce masoara, transversal, peste 50 
km. Londra "turistica" este condensata insa in 
zona centrala, care se suprapune peste traseul 
de metrou Circle Line. Populatia Londrei a atins 
un maximum de 8,6 milioane in 1939, apoi a 

scazut lent, pana sub 7 milioane in 1983. De 
curand a inceput sa creasca din nou, ajungand 
la 7,7 milioane in 2011.

Londra este recomandata ca un oras de o mare 
diversitate, londonezii amestecandu-se in mod 
dinamic cu imigranti veniti din toata lumea. 
Minoritatile etnice constituie cam o treime din 
populatie, iar mai mult de 270 de nationalitati 
considera Londra orasul de bastina. Acestea au 
dat capitalei amestecul vibrant de obiceiuri si 
traditii culinare.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

ANGLIA | Londra

LOCALIZARE
Bayswater Inn situat la o scurtă 
plimbare de stația de metrou 
Bayswater, Hyde Părk și de Centrul 
comercial Whiteleys.

DOTĂRI CAMERĂ
2 paturi sepărate / pat dublu, 
facilitati cafea/ ceai, TV, aer 
condiționat.

FACILITĂŢI HOTEL
Cameră de bagaje, salon mic dejun, 
recepție deschisă nonstop, camera 
de bagaje, încălzire, seif, camere 
de familie, internet prin cablu este 
disponibil în centrul de afaceri și se 
aplică taxe.

De la 279 €
Perioada: 07.04–10.04.

Bayswater Inn 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Este situat la 500 m atât de stația de 
metrou Holborn, cât și de stația de 
metrou Russell Square.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele au fost renovate și au 
facilități pentru prepărarea de ceai/
cafea, etajeră pentru bagaje, birou 
și seif pentru laptop, de asemenea, 
camerele au o baie elegantă cu duș 
modern, oglindă iluminată și suport 
de prosoape încălzit, aer condiționat, 
acces Wi-Fi gratuit, televizor cu ecran 
plat, room service 

FACILITĂŢI HOTEL
Serviciu de transfer (contra cost), 
restaurant, recepție deschisă 
nonstop, aer condiționat, seif, lift 

 facilități pentru persoane cu 
mobilitate redusă, camere pentru 
nefumători, room service 

HIGHLIGHTS
• Hotelul Mercure London Bloomsbury

este la mai puțin de 1,6 km de
Covent Garden, de Oxford Street
și de Soho. Se poate ajunge ușor la
British Museum și la magazinele și
teatrele din West End.

De la 409 €
Perioada: 28.04–01.05.

Mercure Bloomsbury 4

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 279 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 409 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion



207

Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Londra | ANGLIA

LOCALIZARE
Aflat lângă Regent's Părk și la 1,6 
km de cartierul Camden Town, Melia 
White House este bine deservit de 
3 stații de metrou: Warren Street, 
Great Portland Street și Regent Părk, 
toate fiind situate la 5 minute de 
mers pe jos.

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camerele elegante de la Melia 
White House sunt mobilate modern 
și includ paturi cu lenjerie de pat 
de lux și baie privată, dotată cu 
părdoseală din gresie/ marmură și 
chiuvetă din granit negru. Oaspeții 
au la dispoziție TV prin satelit, room 
service nonstop și ziare gratuite.

FACILITĂŢI HOTEL
Internet wireless este disponibil în 
întregul hotel și este gratuit. Cocktail 
barul Dry Martini are o atmosferă 
relaxată, iar oaspeții se pot destinde 
cu un cocktail clasic. Restaurantul 
Place oferă o selecție de 35 de 
prepărate diferite, care include 
mezeluri și brânzeturi spaniole, 
pește proaspăt, pui, friptură și paella 
valenciana. Oaspeții se pot relaxa cu 
tradiționalul ceai de după amiază în 
lounge-ul elegant cu pian sau se pot 
antrena în sala de fitness modernă.

De la 399 €
Perioada: 12.05–15.05.

Melia White House 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Cu vedere la Turnul istoric din 
Londra, hotelul de 5 stele Grange 
City se află la doar 2 minute de mers 
pe jos de stația de metrou Tower 
Hill.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele sunt elegante și au aer 
condiționat, TV cu ecran plat, presă 
de pantaloni și facilități de ceai și 
cafea. Băile private sunt dotate cu 
articole de toaletă gratuite și uscător 
de păr.

FACILITĂŢI HOTEL
Grange City include un centru spa 
cu o piscină de 25 m și o sală de 
fitness mare. Oferă WiFi gratuit, 2 
restaurante exotice, o braserie mai 
multe baruri și un cocktail lounge. 

Facilitățile de agrement de la 
Grange City Hotel includ cameră de 
aburi, saună și un simulator de golf 
profesionist.

HIGHLIGHTS
• Situat în zona City of London, hotelul 

se află la doar 20 de minute de mers
pe jos de Catedrala Sf. Paul.

De la 355 €
Perioada: 19.05–22.05.

Grange City 5

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 399 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 355 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Euroweekend Austria
VIENA

Viena, capitala Austriei, este un oras splendid, 
cu cladiri in stil baroc, ce a fost vreme de 
secole centrul Imperiului Habsburgic. Orasul 
ramane patruns de grandiosul spirit imperial, 
reprezentat de palatele impozante si vilele ce 
pot fi admirate la tot pasul.

Mostenirea culturala a orasului e in mare parte 
muzicala, mari comporzitori precum Strauss, 
Brahms, Beethoven, Schubert, Haydn si Mozart 
au trait si au concertat aici. In zilele noastre, 
Orchestra Filarmonica din Viena si Opera de 
stat, mentin vie traditia orasului, sustinand 

mai multe concerte de muzica clasica decat in 
oricare alt oras al lumii.

Majoritatea atractiilor turistice sunt in vasta 
zona pietonala,in centrul orasului , zona ce 
odata a fost imprejmuita de zidul de aparare 
al orasului. Acesta a fost inlocuit cu bulevardul 
Ringstrasse, o sosea circulara ce inconjoara 
intreaga zona.

Spre marginea orasului se afla faimosul parc de 
distractii Prater, si opulentul palat Schonbrunn 
, resedinta de vara a familiilor regale. Turistii 
nu ar trebui sa rateze o excursie in padurile 

Vienei unde se gasesc o multime de taverne 
(\'heuringen\') si crame.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Viena | AUSTRIA

LOCALIZARE
Situat în centrul orașului, la doar 
câteva minute de mers pe jos de 
Catedrala Sf. Ștefan, tradiționalul 
Hotel Stefanie este punctul de 
plecare ideal pentru vizitarea Vienei. 
Stația de tramvai Gredlerstraße este 
la mai puțin de 80 m. 

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camerele au aer condiționat cu 
reglaj individual, baie privată și TV 
prin satelit cu canale Sky. Unele au 
vedere la grădină. 

FACILITĂŢI HOTEL
Având peste 400 de ani, elegantul 
Hotel Stefanie este cel mai vechi 
hotel din Viena. Oferă acces gratuit 
la internet WiFi și micul dejun 

tip bufet. Restaurantul Stefanie 
servește prepărate din bucătăria 
austriacă și internațională. Hotelul 
are un restaurant cu grădină, un bar 
și o părcare interioară.

HIGHLIGHTS
Având peste 400 de ani, elegantul 
Hotel Stefanie este cel mai vechi 
hotel din Viena.

De la 270 €
Perioada: 28.04–01.05.

Stefanie 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul este amplasat la 500 m de 
Mariahilfe Strasse, cea mai mare 
strada comerciala din Viena.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele sunt dotate cu aer 
condiționat, televiziunea prin cablu, 
telefon și un birou.

FACILITĂŢI HOTEL
Accesul la Wi-Fi este gratuit în 
întregul hotel. Café-barul și receptia 
sunt deschise nonstop. Preparatele 
internaționale sunt servite la 
spatiosul restaurant La Table.

HIGHLIGHTS
La 5 minute de mers pe jos se află 
stația de metrou Gumpendorfer 
Straße.

De la 325 €
Perioada: 14.04–17.04.

Ibis Wien Mariahilf 3

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 270 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 325 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

AUSTRIA | Viena

LOCALIZARE
Se afla chiar pe Mariahilfer Straße, 
cea mai mare strada comerciala din 
Viena.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiționat, TV cu ecran plat, 
minibar, birou, baie cu dus, uscător 
de păr, articole de toaleta gratuite.

FACILITĂŢI HOTEL
Accesul WiFi este gratuit în intregul 
hotel. Langa recepție se afla un bar 
deschis nonstop care ofera băuturi și 
gustari. Centrul spa include o sauna, 
o camera de relaxare și echipamente 
de fitness. în plus, NH Wien City 
ofera părcare privata în garaj (la un 
cost suplimentar).

HIGHLIGHTS
Amplasat langa o statie de metrou

De la 385 €
Perioada: 05.05–08.05.

Nh Wien City 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Se afla în centrul orașului, la numai 
câțiva pasi de toate atractiile 
importante.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele de la Sofitel Vienna 
Stephansdom au aer condiționat, 
minibar, baie dotata cu o cada și dus.

FACILITĂŢI HOTEL
Sofitel Vienna are o fațăda eleganta 
din sticla, un hol spatios cu tavan 
dotat cu ecrane video, precum și o 
gradina verticala, sala de fitness și 
o zona de spa cu suprafață de 750 
m². Accesul la internet WiFi este 
gratuit în intregul hotel. Restaurantul 
cu pereți în intregime din sticla 
și Bar Das LOFT de la etajul 18 

ofera vedere directa la catedrala 
Stephansdom

HIGHLIGHTS
Amplasare în centrul orașului.

De la 549 €
Perioada: 07.04.–10.04.

Sofitel Stephansdom 5

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 385 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 549 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Euroweekend Belgia
BRUXELLES

Bruxelles este capitala Belgiei si capitala de 
facto a Uniunii Europene. Acest oras reprezinta 
cea mai mare mare zona urbana din Belgia. In 
timp, Bruxelles a crescut, de la un oras cetate 
fondat de catre un descendent al lui Carol, intr-
un oras considerabil. De la sfarsitul celui de al 
Doilea Razboi Mondial, Bruxelles a fost centrul 
principal pentru politica internationala.

Gazduind principalele institutii ale UE si sediul 
Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord 
(NATO), orasul a devenit casa numeroaselor 
organizatii internationale, multor politicieni, 
diplomati si functionari publici.

Bruxelles a fost numit in secolul al VI-lea 
"orasul mlastinilor", in aceeasi perioada s-a 
si dezvoltat pe ruta comerciala dintre Koln 
si Bruges. Sub Habsburgi orasul a inflorit, in 
cele din urma devenind capitala Tarilor de Jos 
spaniole. In secolul al XIX-lea a devenit capitala 
Belgiei. Desi in zilele noastre, orasul este 
adesea perceput in primul rand o destinatie 
pentru oamenii de afaceri sau diplomati – nu 
trebuie uitat rolul sau politic major.

Arhitectura de la Bruxelles este diversa, si 
o veti putea remarca de la constructiile 

medievale de pe Grand Place pana la cladirile 
postmoderne ale institutiilor UE.

Atractiile principale includ Grand Place, un 
site al Patrimoniului Mondial UNESCO, cu 
Primaria gotica din centrul vechi. Un alt punct 
de reper faimos este Palatul Regal. Atomium 
este o structura simbolica cu o inaltime de 103 
de metri, construita pentru Targul Mondial 
din 1958. Alaturi de Atomium este parcul 
Mini-Europa cu modele de cladiri celebre din 
intreaga Europa.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

BELGIA | Bruxelles

LOCALIZARE
Queen Anne este la 10 minute 
de mers pe jos de Grand Place și 
Centrul Belgian de Benzi Desenate. 
Comisia Europeană se află la cel mult 
15 minute de mers cu metroul. 

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele de la Queen Anne au TV 
prin cablu și baie cu cadă și duș. 
Micul dejun tip bufet extins include 
o selecție de mâncăruri calde, cafea 
proaspăt prepărată și produse de 
patiserie, cum ar fi croissante.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Queen Anne oferă recepție 
deschisă nonstop și camere mobilate 
simplu. 

HIGHLIGHTS
Stația de metrou Rogier este la 300 
m. 

De la 179 €
Perioada: 26.05–29.05.

Queen Anne 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul este situat la 550 m 
Părlamentul European și la 700 m 
de stația de metrou Maelbeek, care 
oferă legături spre centrul istoric al 
orașului Bruxelles, călătoria durând 
15 minute.

DOTĂRI CAMERĂ
Aloft Brussels pune la dispoziție 
camere elegante și acces Wi-Fi 
gratuit.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul are o zonă de fitness, iar o 
dată pe lună oaspeții se pot delecta 
cu programul de muzică acustică, 
un concept marca Aloft Brussels 
Schuman. Barul în plan deschis w xyz 
are DJ și oferă o atmosferă relaxantă 
în timpul zilei și cocteiluri seara.

HIGHLIGHTS
Aloft este situat la aproximativ 5 
minute de mers pe jos de Jebulepărk 
și Muzeul Cinquantenaire. Piața 
Grand Place din centrul orașului 
Bruxelles se află la 2 km de hotel. 
Sediul Consiliului Uniunii Europene 
este la 450 m.

De la 269 €
Perioada: 19.05–22.05

Aloft Brussles Schuman 4

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 179 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 269 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Bruxelles | BELGIA

LOCALIZARE
Hotelul este situat la 20 de minute 
de piața centrală Grand Place și de 
Palatul Regal. Gara Bruxelles-Midi se 
află la 7 minute de mers cu mașina 
și oferă legături către principalele 
destinații internaționale. 

DOTĂRI CAMERĂ
Oferă camere cu aer condiționat, 
TV prin cablu, minibar și facilități de 
cafea și ceai. 

FACILITĂŢI HOTEL
Rcepție cu program nonstop și 
centru de fitness. Barul-braserie 
Chez Louise servește mâncăruri 
belgiene și internaționale într-un 
cadru informal, cu decor modern și 
influențe clasice.

HIGHLIGHTS
Hotelul NH este situat în zona plină 
de viață a bulevardului Avenue 
Louise.

De la 285 €
Perioada: 28.04–01.05.

NH Brussels City Centre 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Situat în inima cartierului european 
din Bruxelles, hotelul Renaissance 
Brussels se află la 5 minute de mers 
pe jos de stația de metrou Trone.

DOTĂRI CAMERĂ
Renaissance Brussels oferă camere 
moderne izolate fonic, cu TV cu 
ecran plat cu canale prin cablu și 
acces gratuit la piscină interioară, 
saună și centrul de fitness. 

FACILITĂŢI HOTEL
Renaissance Brussels oferă acces 
gratuit la piscină interioară, saună și 
centrul de fitness. Barul Schengen 
oferă cafea și mici gustări în timpul 
zilei și băuturi, inclusiv cocktailuri, 
seara. Restaurantul plin de stil 
Părnasse Bistro este specializat în 

fripturi și fructe de mare și servește 
vin și preparate belgiene.

HIGHLIGHTS
Gara Bruxelles-Luxembourg este 
chiar după colț, iar Părlamentul 
European este la 5 minute de mers 
pe jos.

De la 355 €
Perioada: 26.05–29.05

Renaissance Brussels 5

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 285 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion 

Tip cameră Tarif

Dublă standard 355 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Euroweekend Cehia
PRAGA

Turiștii vin aici pentru a se plimba pe 
bulevardele imense unde găsești castele, 
biserici și clădiri luate parcă din cărțile Fraților 
Grimm. Praga, capitala Cehiei , supranumită 
și “Orașul celor 100 de turnuri” sau “ Orașul 
de aur”,este considerată una dintre cele mai 
frumoase capitale din Europa și una dintre 
destinațiile preferate ale turiștilor din întreaga 
lume.

Deși a suferit sub regimul comunist, Praga 
este astăzi un oraș renăscut unde turiștii se 
pot bucura de o atmosferă încântătoare și de 
o arhitectură deosebită. Se află pe malurile 

Vltavei și ne seduce cu minunatele sale clădiri, 
realizate în cele mai diverse stiluri: gotic, 
neogotic, renascentist, baroc, neoclasic, art 
nouveau și ultramodern.

Orașul vechi, numit în cehă Stare Mesto (inclus 
în patrimonial UNESCO), reprezintă zona 
spre care se îndreaptă cei mai mulți vizitatori. 
Biserica Tyn domină zona unde se găsesc 
clădiri medieval pristine.

Cea mai interesantă clădire din Stare Mesto 
este primăria veche, datând din secolul al 
XIV-lea, care se compune din câteva clădiri 

apropiate, cu fațade gotice și renascentiste.
Acestora li s-a alăturat  un turn gotic de 70 de 
metri, cu un acoperiș în pantă tipic praghez. 
Însă, cel mai frumos ornament al primăriei este 
ceasul astronomic considerat cel mai vechi 
mecanism de acest gen din Europa.
Construit în Evul Mediu, orologiul conține trei 
părți principale: aria cetrală înfățișează două 
cercuri și indică poziția soarelui și a lunii în 
zodiac, cadranul-calendar, cu medalioane care 
reprezintă lunile anului și în sfârșit partea de 
sus unde se găsesc cocoșul de aur și figurinele 
celor 12 apostoli care anunță pe rând fiecare 
nouă oră.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Praga | CEHIA

LOCALIZARE
Având o locație centrală în Praga, 
la 400 m de stația de metrou 
IP Pavlova și la 700 m de Piața 
Wenceslas.

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camerele au TV, minibar și 
baie privată cu duș sau cadă. În plus, 
unele unități includ zonă de relaxare.

FACILITĂŢI HOTEL
Recepție cu program nonstop și 
acces Wi-Fi gratuit în întreaga 
proprietate. Transfer de la/la 
aeroport (contra cost).

HIGHLIGHTS
Gara principală din Praga și 
Aeroportul Internațional sunt la 1,4 și 

respectiv 14 km. Serviciu de transfer 
este oferit la cerere și la un cost 
suplimentar. În apropiere se află o 
părcare publică disponibilă la un cost 
suplimentar. 

De la 255 €
Perioada: 12.05–15.05

Sunrise 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Ibis Praha Wenceslas Square este 
la doar 5 minute de mers pe jos de 
Opera de Stat, iar nodul de transport 
public I.P. Pavlova se află la doar 200 
m de hotel.

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camere luminoase sunt dotate 
cu aer condiționat, TV prin satelit 
și duș.

FACILITĂŢI HOTEL
Contra unui cost suplimentar, 
oaspeții de la Ibis Praha Wenceslas 
Square pot beneficia de acces la 
saună, la piscină interioară și la 
centrul de fitness de la Novotel 
Praha Wenceslas Square situat în 
imediata apropiere. Restaurantul de 

la Ibis Praha, L'Estaminet, servește 
specialități cehe tradiționale și 
mâncăruri internaționale.

HIGHLIGHTS
Ibis Praha Wenceslas Square 
beneficiază de o locație convenabilă 
în centrul zonei de afaceri din Praga, 
la aproximativ 5 minute de mers pe 
jos de renumita Piață Wenceslas

De la 299 €
Perioada: 21.04–24.04.

Ibis Wenceslass Square 3

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 255 €// persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 299 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion



216

Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

CEHIA | Praga

LOCALIZARE
Queen Anne este la 10 minute 
de mers pe jos de Grand Place și 
Centrul Belgian de Benzi Desenate. 
Comisia Europeană se află la cel mult 
15 minute de mers cu metroul. 

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele de la Queen Anne au TV 
prin cablu și baie cu cadă și duș. 
Micul dejun tip bufet extins include 
o selecție de mâncăruri calde, cafea 
proaspăt prepărată și produse de 
patiserie, cum ar fi croissante.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Queen Anne oferă recepție 
deschisă nonstop și camere mobilate 
simplu. 

HIGHLIGHTS
Stația de metrou Rogier este la 300 
m. 

De la 325 €
Perioada: 12.05–15.05

NH Prague City 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul este situat la 550 m 
Părlamentul European și la 700 m 
de stația de metrou Maelbeek, care 
oferă legături spre centrul istoric al 
orașului Bruxelles, călătoria durând 
15 minute.

DOTĂRI CAMERĂ
Aloft Brussels pune la dispoziție 
camere elegante și acces Wi-Fi 
gratuit.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul are o zonă de fitness, iar o 
dată pe lună oaspeții se pot delecta 
cu programul de muzică acustică, 
un concept marca Aloft Brussels 
Schuman. Barul în plan deschis w xyz 

are DJ și oferă o atmosferă relaxantă 
în timpul zilei și cocteiluri seara.

HIGHLIGHTS
Aloft este situat la aproximativ 5 
minute de mers pe jos de Jebulepărk 
și Muzeul Cinquantenaire. Piața 
Grand Place din centrul orașului 
Bruxelles se află la 2 km de hotel. 
Sediul Consiliului Uniunii Europene 
este la 450 m.

De la 409 €
Perioada: 28.04–01.05

Grandior Prague 5

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 325 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion 

Tip cameră Tarif

Dublă standard 409 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Euroweekend Franța
PARIS

Paris este capitala si cel mai mare oras al 
Frantei, fiind, impreuna cu suburbiile sale, si 
capitala regiunii Ile-de-France, cel mai dinamic 
centru economic al tarii. Parisul este un 
important centru cultural, de afaceri si politic 
al lumii si este renumit pentru arhitectura sa 
neo-clasica, ca si pentru influenta sa majora in 
moda, arte si chiar gastronomie. Cunoscut si ca 

“Orasul Luminilor”, Parisul este considerat unul 
dintre cele mai romantice orase ale lumii. 

Situat pe malurile Senei, in partea central-
nordica a Frantei, Parisul detine numeroase 
muzee si galerii de arta, fiind cel mai vizitat 

oras din lume, cu mai mult de 30 de milioane 
de vizitatori anual. Simbolul orasului este 
Turnul Eiffel, construit cu ocazia Expozitiei 
Universale din 1899.

Numele orasului provine de la denumirea 
tribului galic Parisii, si, dupa perioada romana, 
cand s-a chemat Lutetia, orasul a inceput sa 
fie cunoscut sub actualul nume spre sfarsitul 
Imperiului Roman. 

Parisul este situat pe malurile Senei si include 
doua insule locuite (Ile Saint Louis si Ile de la 
Cite) si cateva dealuri (dintre care cel mai inalt 

este Montmartre, cu 130 m peste nivelul marii). 
Orasul este impartit in 20 de arondismente, 
limitele sale administrative fiind, in mare, 
aceleasi din 1860, cand Napoleon III si prefectul 
Haussmann au dublat suprafata orasului prin 
includerea in teritoriul acestuia a zonei dintre 
centurile de fortificatii ale Parisului (printre 
care si suburbiile Montmartre si Auteuil). In 
1929 au fost anexate oficial orasului parcurile 
impadurite Bois de Boulogne si Bois de 
Vincennes.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

FRANŢA | Paris

LOCALIZARE
La 200 m de stația de metrou 
Opéra, care face legatura direct cu 
Muzeul Luvru. Autobuzul direct spre 
Aeroportul Charles de Gaulle are 
stație la 300 m.

DOTĂRI CAMERĂ
2 paturi sepărate / pat dublu, WI-FI 
gratuit, TV SAT

FACILITĂŢI HOTEL
Salon mic dejun, recepție non stop, 
sala de bagaje, lift, serviciu de 
transfer de la/la aeroport

HIGHLIGHTS
Hotelul pregateste paine și produse 
de patiserie.

De la 429 €
Perioada: 19.05–22.05

Daunou Opera 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotel des Métallos este situat în 
inima Părisului, între Opera Bastille, 
Place de la République și districtul 
plin de viață Marais.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele izolate fonic sunt echipate 
cu TV, telefon și birou. Fiecare este 
proiectat cu materiale și mobilier 
ecologice, iar băile private includ duș, 
uscător de păr și articole de toaletă 
gratuite.

FACILITĂŢI HOTEL
Acest hotel de design oferă acces 
gratuit la internet Wi-Fi și salon 
comun.

HIGHLIGHTS
Stația de metrou Oberkampf este la 
300 m, oferind acces direct la Opera 
Garnier și Cartierul Latin.

De la 255 €
Perioada: 12.05–15.05

Des Metallos 3

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 429 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 255 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Paris | FRANŢA

LOCALIZARE
Chateau Frontenac este situat 
în Păris, la 250 m de Bulevardul 
Champs-Élysées și la 800 m de Arcul 
de Triumf.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele au decor clasic în stil 
Louis al XV-lea, cu mobilier elegant 
și candelabre de cristal, 2 paturi 
sepărate / pat dublu, WI-FI gratuit, 
TV ecran plat, aer condiționat

FACILITĂŢI HOTEL
Salon mic dejun bufet, lobby bar, 
recepție non stop, WI-FI gratuit i 
toate zonele, room service

HIGHLIGHTS
Oaspeții beneficiază de acces gratuit 
la centrul spa al unui hotel părtener.

De la 427 €
Perioada: 12.05–15.05

Chateau Frontenac 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotel Juliana este situat în Paris, la 
doar 14 minute de mers pe jos de 
Turnul Eiffel.

DOTĂRI CAMERĂ
2 paturi separate/ pat dublu, WI-FI 
gratuit, TV ecran plat, DVD player și 
iPad, aer conditionat.

FACILITĂŢI HOTEL
Transfer de la/ la aeroport (contra 
cost), aer condiționat, fumatul 
interzis în toate spațiile publice și 
private, camere izolate fonic, seif, lift, 
camere de familie, facilități pentru 
persoane cu mobilitate redusă, 
transfer de la/la aeroport, room 
service.

De la 485 €
Perioada: 21.04–24.04.

Juliana 5

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 427 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 485 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Euroweekend Germania
BERLIN

Berlin, capitala Germaniei, seduce prin 
diversitatea extraordinară a atracțiilor turistice, 
prin bogăția sa culturală și printr-un stil de 
viață dinamic și totodată destins.

Tocmai aceste contraste între edificiile istorice 
și arhitectura contemporană, între tradiție 
și modernitate sunt cele care caracterizează 
orașul. Istoria unei întregi națiuni este 
povestită de atracțiile turistice ale Berlinului, 
de la Poarta Brandenburg până la Cancelaria 
Federală. În capitala Germaniei se află și toate 
marile clădiri guvernamentale, de exemplu 

istoricul Reichstag ca sediu al Parlamentului 
german.

Berlinul este orașul artelor, al artiștilor și 
al muzeelor. Peste 170 de muzee – printre 
care și renumita Insulă a muzeelor celebră în 
întreaga lume – expun comori ale umanității. 
Orchestre de renume, printre care Filarmonica 
din Berlin, atât de celebră în întreaga lume, și 
trei mari scene de operă cu reprezentații lirice 
și coregrafice de senzație fac din Berlin un 
eldorado pentru iubitorii de muzică clasică din 
întreaga lume. Iar numeroasele teatre, teatre 

de revistă și nenumăratele cabarete propun 
spectacole pentru toate gusturile.

Nenumărate posibilități de a face cumpărături 
oferă celebrul Kurfürstendamm, eleganta 
Friedrichstraße și originalele buticuri din jurul 
faimoaselor Hackeschen Höfe.

Și totuși, Berlinul este în același timp un oraș 
destins, cu multe spații deschise, care permit 
relaxarea în aer liber. Berlinul este cel mai 
verde mare oraș al Germaniei, cu parcuri largi, 
păduri și lacuri.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Berlin | GERMANIA

LOCALIZARE
Convenabil situat în mijlocul orașului, 
acest hotel este o bază ideală pentru 
a explora Berlinul

DOTĂRI CAMERĂ
Zarenhof Berlin Mitte oferă camere 
moderne dotate cu frigider, minibar 
și televiziune prin cablu / satelit, plus 
toate elementele esențiale pentru a 
asigura o ședere plăcută. Toate oferă 
un birou, seif și facilități de călcat. 

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul oferă o gamă largă de dotări 
incluzând închirieri biciclete, room 
service cu program limitat și un 
bar de cafea. în plus, personalul 
multilingv poate oferi sfaturi și 
cunoștințe locale.

De la 269 €
Perioada: 12.05–15.05.

Zerenhof Mitte 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Piața Alexanderplatz și turnul de 
televiziune sunt la 10 minute de mers 
pe jos față de hotel. 

DOTĂRI CAMERĂ
Mercure Berlin Alexanderplatz oferă 
camere luminoase, cu TV prin cablu 
și birou. Apărtamentele au un balcon.

FACILITĂŢI HOTEL
Acest hotel de 3 stele oferă o 
recepție deschisă nonstop și Wi-Fi 
gratuit. Seara, oaspeții se pot relaxa 
cu o băutură la barul hotelului.

HIGHLIGHTS
Din stația de tramvai din fața 
hotelului, oaspeții pot ajunge în 
celebra piață Alexanderplatz în 3 
minute. De acolo, trenurile S-Bahn 

și U-Bahn circulă spre toate zonele 
din Berlin.

De la 346 €
Perioada: 26.05–29.05.

Mercure am Alexanderplatz 3

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 269 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 346 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

GERMANIA | Berlin

LOCALIZARE
Catalonia Berlin Mitte se află în fața 
stației de metrou Heinrich-Heine-
Straße și la mai puțin de 15 minute 
de mers pe jos de principalele 
atracții din Berlin.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele sunt prevăzute cu aer 
condiționat și TV cu ecran plat cu 
canale prin satelit. Băile private 
includ articole de toaletă gratuite și 
un uscător de păr. Printre facilitățile 
suplimentare se numără un birou, un 
seif și un minibar.

FACILITĂŢI HOTEL
Oferă WiFi gratuit în toate zonele și 
o sală de sport inaugurată recent.

Catalonia Berlin Mitte pune la 
dispoziția oaspeților o recepție 
cu program nonstop și un lounge 
comun. În hol există un colț de 
internet și birouri. Hotelul are un 
farmec apărte și este decorat cu 
graffiti apărținând unor artiști 
berlinezi.

De la 397 €
Perioada: 28.04–01.05.

Catalonia Berlin Mitte 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Este situat central, în cartierul Mitte 
din Berlin, la doar 100 m de strada 
comercială Friedrichstraße

DOTĂRI CAMERĂ
Hotelul oferă camere și suite cu 
dotări de lux, acces gratuit la 
internet wireless și părcare privată. 
Camerele Business Class au facilități 
upgradate, inclusiv un apărat de 
cafea Nespresso. Multe dintre 
camere beneficiază de vedere la 
Bosfor.

FACILITĂŢI HOTEL
Zona spa a hotelului NH include 
saună, solar și baie de aburi. 
De asemenea, sunt disponibile 
masaje și biciclete de închiriat. 
Restaurantul elegant al hotelului 

NH Mitte servește prepărate 
berlineze populare și specialități 
mediteraneene. Lounge barul cu 
fotolii din piele oferă cocktailuri pline 
de culoare.

HIGHLIGHTS
Stația de metrou Stadtmitte se află 
la numai 100 m de Berlin Mitte NH. 
Checkpoint Charlie și Potsdamer 
Platz se află la mai puțin de 10 
minute de mers pe jos.

De la 328 €
Perioada: 14.04–17.04.

NH Berlin Mitte 4

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 397 €// persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 328 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Euroweekend Irlanda
DUBLIN

Irlandezii sunt de origine celtică, cu o 
minoritate descendenți ai Anglo-Saxonilor. 
Irlanda a fost locuită din jurul anului 6.000 
Î.Ch. de oameni aparținând culturii Epocii 
de Piatră Mijlocii. După 4.000 de ani, triburi 
din sudul Europei au sosit stabilind o cultură 
Neolitică superioară. Cele mai reprezentative 
situri Neolitice în Irlanda sunt mormintele 
megalitice de la Newgrange și Knowth din 
comitatul Meath. Ambele au fost construite 
în jurul anului 3.200 Î.Ch., fiind mai vechi 
decât Stonehenge din Anglia sau Piramidele 
de la Gizeh din Egipt. S-au găsit idoli păgâni 
aparținând Epocii Fierului construiți de Celți 

în insula Boa, comitatul Fermanagh, sub forma 
misteriosului Janus. Invazia Celților s-a produs 
în Epoca Fierului.

Vikingii au atacat Irlanda în 795 A.D. În 837 A.D., 
60 de vase de război Viking Dragon au apărut 
la gura râului Liffey. 5 ani mai târziu, Dublinul 
a fost luat, dar localnicii irlandezi au reușit să-i 
pună pe fugă. S-au întors 17 ani mai târziu 
sub Olaf the White și s-au stabilit definitiv la 
Dyflinn, Dublinul de mai tîrziu. Palatul regelui 
s-a înălțat pe locul actualului Dublin Castle și 
părți din lucrările de apărare ale orașului pot fi 
încă văzute la Undercroft în Castelul Dublin. 

După 200 de ani de la invazia Vikingilor și 
stabilirea lor, a urmat cucerirea Normandă 
în sec.12. Normanzii au fost asimilați de 
societatea irlandeză. La începutul sec.17 au 
sosit Protestanții scoțieni și englezi trimiși ca și 
coloniști în nordul Irlandei și în jurul Dublin-
ului.

Dublin este un centru cultural major în Irlanda. 
Cartierul Temple Bar este o zonă cunoscută 
mondial pentru viața sa de noapte și este 
populară cu persoane din Regatul Unit și alte 
părți a Europei.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

IRLANDA | Dublin

LOCALIZARE
Hotelul se află în capătul străzii 
O'Connell Street, în fața Teatrului 
Gate.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele au draperii opace și TV 
cu ecran plat și canale prin satelit. 
Oaspeții au, de asemenea, la 
dispoziție facilități pentru a prepăra 
ceai și cafea, precum și Wi-Fi gratuit 
în zonele publice. 

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul de tip boutique Cassidys 
oferă un bar, un restaurant bistrou 
și o sală de gimnastică. Cassidys 
oferă un restaurant relaxat, decorat 
cu lambriuri somptuoase de mahon 

și scaune din piele. Acesta servește 
prepărate din bucătăria modernă 
irlandeză și, în fiecare dimineață, un 
mic dejun tradițional.

De la 375 €
Perioada: 13.05–16.05.

Cassidys 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul Russell Court se află chiar 
lângă St. Stephen's Green, în centrul 
orașului Dublin. 

DOTĂRI CAMERĂ
Camere amenajate individual, cu 
mobilier de epocă și antichități.Toate 
camerele oferă internet wireless 
gratuit.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul are una dintre cele mai 
palpitante vieți de noapte din 
Dublin. Dicey's Garden este extrem 
de popular printre vizitatori și 
localnici. În Hotelul Russell Court se 
află cluburile de noapte Krystle și 
Bojangles. Krystle a fost premiat cel 

mai bun club de noapte din Irlanda în 
2007, 2008 și 2009.

HIGHLIGHTS
Dispunând de baruri și cluburi de 
noapte deschise 7 zile pe săptămână, 
Russell Court este un hotel pentru 
cei cărora le place să petreacă. Din 
acest motiv, toate camerele pot fi 
afectate de zgomot.

De la 325 €
Perioada: 05.5–08.05.

Russell Court 3

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 375 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 325 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Dublin | IRLANDA

LOCALIZARE
Situat la o plimbare de 2 minute de 
strada O'Connell din centrul orașului 
Dublin, Dublin City Inn Talbot Street 
este un hotel confortabil, amplasat la 
mai puțin de 5 minute de mers pe jos 
de principala zonă comercială de pe 
strada Grafton.

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camerele oferă internet 
wireless gratuit.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Dublin este central, curat și 
confortabil și are locuri de părcare 
gratuite limitate. 

HIGHLIGHTS
Hotelul este la mică distanță de 
Croke Părk, Teatrul Grand Canal și 
Arena O2.

De la 439 €
Perioada: 21.04–24.04.

Maldron Cardiff Lane 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Acest hotel de 4 stele este situat 
lângă râu și are vedere la Teatrul 
Bord Gais Energy.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele moderne și colorate de 
la Clayton Hotel, Cardiff Lane au 
TV interactiv și baie privată cu duș 
și uscător de păr. De asemenea, 
camerele au WiFi gratuit, un birou 
mare și facilități de ceai/cafea.

FACILITĂŢI HOTEL
Club Vitae Health and Fitness Club 
oferă o piscină de 22 m, o cadă spa, 
o saună, o baie de aburi și o sală de 
sport.

HIGHLIGHTS
Gara Pearse Street este la doar 10 
minute de mers pe jos de Clayton 
Hotel, Cardiff Lane, iar strada 
animată Grafton și Temple Bar sunt 
la 20 de minute pe jos.

De la 289 €
Perioada: 13.05–16.05.

Dublin Central Inn 4

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 439 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 289 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Euroweekend Italia
ROMA

Roma este un oras care abunda in obiective 
turistice si atractii. Acest lucru face din 
Roma o destinatie preferata de turistii din 
lumea intreaga. Desi localnicii nu vad decat 
aglomeratia si imbulzeala din centrul Romei, 
turistii din toate colturile lumii apreciaza 
multitudinea de obiective turistice intre care se 
disting forumurile si Coloseumul din Roma.

Obiective turistice, obiective culturale sau 
istorice se gasesc insa la tot pasul si cea mai 
buna modalitate de a explora orasul este aceea 
de a il descoperi pe cont propriu, deoarece 
Roma este Cetatea Eterna, o citadela complexa 

care ofera cate ceva pentru toata lumea. Iata 
mai jos o serie de obiective turistice din Roma 
care nu trebuiesc ratate intr-o vacanta in Roma.

Una peste alta, trebuie spus ca Roma nu este 
un loc usor de "absorbit" dintr-o singura vizita; 
trebuei sa asimilezi lucrurile incet, chiar daca 
ai doar cateva zile la dispozitie. Nu poti vedea 
totul in prima vizita la Roma si nu are rost sa 
incerci. Majoritatea panoramelor orasului pot 
fi admirate din diferite unghiuri si face parte 
din atmosfera orasului sa descoperi lucruri din 
intamplare, punand gradual totul cap la cap 

mai degraba decat marsaluind incoace si incolo 
dupa un program bine stabilit si un orar riguros.

Oricum, e greu sa ajungi oriunde foarte repede. 
In ciuda promisiunilor repetate ale autoritatilor 
de a interzice vehiculele motorizate in centrul 
orasului, blocajele pot fi ingrozitoare. Pe jos, 
este foarte usor sa pierzi simtul orientarii pe 
stradutele incurcate si vechi. In orice caz, este 
atat de usor sa dai peste ceva interesant incat 
nu prea conteaza.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Roma | ITALIA

LOCALIZARE
Hotelul Camelia este situat la 10 
minute de mers pe jos față de gara 
Termini din Roma.

DOTĂRI CAMERĂ
Fiecare cameră este complet izolată 
fonic și dotată cu aer condiționat, 
seif, minibar, TV prin satelit, uscător 
de păr, baie cu dus, acces gratuit la 
internet Wi-Fi.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Camelia este situat într-o 
clădire elegantă, care datează de la 
începutul anilor 1900. În interior, veți 
găsi recepție cu program nonstop și 
sală de conferințe modernă.

De la 329 €
Perioada: 28.04 – 01.05.

Camelia 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul Elide este situat în centrul 
Romei, la doar 10 minute de mers pe 
jos de Gara Termini și la 150 m de 
strada comercială Via Nazionale.

DOTĂRI CAMERĂ
Oferă camere mobilate simplu, cu 
TV LCD și minibar, aer condiționat, 
telefon, baie cu cada sau dus, 
uscător de păr.

FACILITĂŢI HOTEL
Recepție deschisa nonstop, 
restaurant, părcare privata, seif, lift, 
internet Wi Fi în zonele publice.

HIGHLIGHTS
La 10 minute de mers pe jos de 
Fontana di Trevi și Treptele Spaniole. 

De la 275 €
Perioada: 07.04–10.04.

Elide 3

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 329 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 275 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

ITALIA | Roma

LOCALIZARE
Hotelul se află în capătul străzii 
O'Connell Street, în fața Teatrului 
Gate.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele au draperii opace și TV 
cu ecran plat și canale prin satelit. 
Oaspeții au, de asemenea, la 
dispoziție facilități pentru a prepăra 
ceai și cafea, precum și Wi-Fi gratuit 
în zonele publice. 

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul de tip boutique Cassidys 
oferă un bar, un restaurant bistrou 
și o sală de gimnastică. Cassidys 
oferă un restaurant relaxat, decorat 
cu lambriuri somptuoase de mahon 

și scaune din piele. Acesta servește 
prepărate din bucătăria modernă 
irlandeză și, în fiecare dimineață, un 
mic dejun tradițional.

De la 388 €
Perioada: 05.05–08.05

Empire Palace 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Situat aproape de Gara Termini din 
Roma. Trasaturile distinctive ale 
acestui hotel de tip boutique sunt 
arhitectura moderna, contemporana 
și mobilierul rafinat.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele moderne de la Smart 
au TV cu ecran LCD, seif, aer 
condiționat, telefon, minibar și podea 
cu mochetă. Suitele includ zonă de 
relaxare. Baia privată este dotată cu 
uscător de păr și articole de toaletă.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul dispune de un restaurant, 
snack bar, acces Wi-Fi gratuit.

HIGHLIGHTS
Amplasat langa Gara Termini. 
Gara Termini este o alegere 
excelentă pentru călătorii interesați 
de monumente, arhitectură și istorie.

De la 335 €
Perioada: 14.04–17.04.

Smart 4

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 388 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 335 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Euroweekend Olanda
AMSTERDAM

Este capitala oficiala a Olandei, unul dintre 
cele mai frumoase orase din Europa. Veti gasi 
aici o multime de lucruri de vazut si de facut si 
oameni prietenosi.

Exista si o legenda legata de intemeierea 
capitalei olandeze, Amsterdam. Conform 
acesteia, doi pescari frizi, impreuna cu cainele 
lor, au inaintat cu barca pe raul Amstel pana in 
aceste locuri, in care s-au hotarat sa ramana. 
Cu timpul, langa digul (dam) ridicat pe Amstel 
s-a statornicit o asezare permanenta care, in 
anul 1275, a fost recunoscuta ca atare de Floris 
V, conte de Holland. Prezenta barcii si a cainelui 

pe emblema capitalei olandeze aminteste de 
aceasta legenda.

In anul 1300, asezarea a capatat statutul de 
oras, iar in anul 1420 a fost sapat canalul Singel, 
conceput initial ca un sant de aparare.

O vizita in acest oras poate incepe cu o 
plimbare in centrul orasului, in care veti 
putea admira arhitectura fermecatoare, ce 
dateaza din secolul al XVII-lea. Centrul 
orasului Amsterdam are forma unei potcoave, 
si este inconjurat de patru canale faimoase 
numite Singel, Herengracht, Keizersgracht 

si Prinsengracht. In centru exista o multime 
de magazine mici dar interesante si centre 
comerciale mari. Amsterdam Centrum este 
inca un cartier rezidential, cu multe baruri 
si restaurante, dar si cu cladiri istorice si 
muzee. Un exemplu de amestec vechi cu nou 
este gotica Oude Kerk (Biserica Veche), pe 
Voorburgwal Oudezijds, cea mai veche biserica 
din Amsterdam, care este acum inconjurata de 
vitrine cu prostituate. Centrul medieval este 
zona cea mai vizitata din Amsterdam. Piata 
Dam este considerata cea mai interesanta zona 
a sa, dar la fel de interesante sunt si zonele 
Nieuwmarkt si Spui.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

OLANDA | Amsterdam

LOCALIZARE
Hotelul se mândrește cu locatia sa 
din Amsterdam, aproape de stația de 
metrou Postjesweg. Este amplasat în 
districtul verde și la 4 km de centrul 
orașului. 

DOTĂRI CAMERĂ
Acest hotel detine camere cvadruple, 
duble standard, și triple cu decor 
standard și dotări cum ar fi minibar, 
acces Wi-Fi gratuit, un birou, de 
control al climei individuale și un seif 
personal. Camerele sunt dotate cu 
baie proprie și mobilier din lemn de 
culoare închisă. 

FACILITĂŢI HOTEL
Accesul la internet Wi-Fi este 
disponibil gratuit în zonele publice 

ale hotelului. Detine salon mic dejun, 
bar și restaurant. 

De la 357 €
Perioada: 05.05–08.05.

King's Court 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul NL este situat în centrul 
orașului Amsterdam, la doar câteva 
minute de piața plină de viață 
Leidseplein.

DOTĂRI CAMERĂ
Acest hotel plin de stil tip boutique 
oferă camere moderne cu baie 
privată și acces gratuit la internet 
Wi-Fi. Camerele au 1 pat dublu 
confortabil și TV LCD cu canale 
internaționale. 

FACILITĂŢI HOTEL
Accesul la internet Wi-Fi este 
disponibil gratuit în întregul hotel. 
Drept serviciu suplimentar, hotelul 
NL oferă utilizarea gratuită de 
laptop-uri și telefoane mobile cu 
cartele preplătite.

HIGHLIGHTS
La câțiva pași puteți vizita cartierul 
de divertisment din Amsterdam, 
precum și Cartierul Muzeelor, 
restaurante și zone comerciale. Zona 
9 Straatjes, cartierul Jordaan și Casa 
Anne Frank sunt la 10 minute de 
mers pe jos.

De la 479 €
Perioada: 12.05–15.05

NL District Leidseplan 3

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 357 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 479 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Amsterdam | OLANDA

LOCALIZARE
Hotelul Atlantis este situat într-o 
zonă plină de viață, la distanță mică 
de Sarphatipărk din Amsterdam și de 
faimoasa piață stradală Albert Cuyp, 
cu numeroase baruri locale. 

DOTĂRI CAMERĂ
Fiecare cameră a hotelului Atlantis 
are TV cu ecran plat cu canale prin 
cablu. Toate includ o baie privată cu 
duș, precum și un fierbător electric.

FACILITĂŢI HOTEL
Oferă o recepție deschisă nonstop, 
un serviciu de închiriere de biciclete 
și camere cu acces gratuit la internet 
WiFi. Dimineața, oaspeții pot savura 
micul dejun tip bufet în lounge-ul 
hotelului Atlantis.

HIGHLIGHTS
Fabrica de bere Heineken Experience 
este la 900 m. Stația de tramvai de 
lângă proprietate asigură acces facil 
în centrul orașului, la Rijksmuseum, 
piața Leidse și gara Amsterdam 
Centraal. Gara RAI oferă conexiune 
directă cu Aeroportul Schiphol.

De la 399 €
Perioada: 21.04–24.04

Atlantis Amsterdam 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul Central Părk se află într-o 
zonă rezidențială liniștită, în districtul 
Oud-Zuid, la 300 m de stația de 
tramvai Amstelveenseweg, care oferă 
legături directe cu Museumplein și 
Gara Centrală Amsterdam.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele cu aer condiționat de la 
Central Părk au TV cu ecran plat și 
canale prin cablu, birou și facilități de 
ceai și cafea. De asemenea, acestea 
includ baie privată cu duș și uscător 
de păr.

FACILITĂŢI HOTEL
Accesul la internet Wi-Fi este 
disponibil gratuit în întregul hotel. 

HIGHLIGHTS
Exclusivista stradă P.C. Hooftstraat 
este la 20 de minute de mers pe jos.

De la 435 €
Perioada: 26.05–29.05

Central Park 4

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 399 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 435 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Euroweekend Spania
BARCELONA

Roma este un oras care abunda in obiective 
turistice si atractii. Acest lucru face din 
Roma o destinatie preferata de turistii din 
lumea intreaga. Desi localnicii nu vad decat 
aglomeratia si imbulzeala din centrul Romei, 
turistii din toate colturile lumii apreciaza 
multitudinea de obiective turistice intre care se 
disting forumurile si Coloseumul din Roma.

Obiective turistice, obiective culturale sau 
istorice se gasesc insa la tot pasul si cea mai 
buna modalitate de a explora orasul este aceea 
de a il descoperi pe cont propriu, deoarece 
Roma este Cetatea Eterna, o citadela complexa 

care ofera cate ceva pentru toata lumea. Iata 
mai jos o serie de obiective turistice din Roma 
care nu trebuiesc ratate intr-o vacanta in Roma.

Una peste alta, trebuie spus ca Roma nu este 
un loc usor de "absorbit" dintr-o singura vizita; 
trebuei sa asimilezi lucrurile incet, chiar daca 
ai doar cateva zile la dispozitie. Nu poti vedea 
totul in prima vizita la Roma si nu are rost sa 
incerci. Majoritatea panoramelor orasului pot 
fi admirate din diferite unghiuri si face parte 
din atmosfera orasului sa descoperi lucruri din 
intamplare, punand gradual totul cap la cap 

mai degraba decat marsaluind incoace si incolo 
dupa un program bine stabilit si un orar riguros.

Oricum, e greu sa ajungi oriunde foarte repede. 
In ciuda promisiunilor repetate ale autoritatilor 
de a interzice vehiculele motorizate in centrul 
orasului, blocajele pot fi ingrozitoare. Pe jos, 
este foarte usor sa pierzi simtul orientarii pe 
stradutele incurcate si vechi. In orice caz, este 
atat de usor sa dai peste ceva interesant incat 
nu prea conteaza.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Barcelona | SPANIA

LOCALIZARE
Hotelul Condado este situat la 200 m 
de Avinguda Diagonal din Barcelona 
și la 10 minute de mers pe jos de 
stația de metrou Diagonal.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele sale elegante oferă aer 
condiționat, TV prin satelit și acces 
gratuit la Wi-FI, baie privată cu 
uscător de păr și articole de toaletă. 
Aveți la dispoziție un seif și un birou 
cu cablu LAN pentru acces gratuit la 
internet.

FACILITĂŢI HOTEL
Cameră de bagaje, internet wireless 
este disponibil în întregul hotel și 
este gratuit. Închirieri auto,recepție 
deschisă nonstop, aer condiționat, 

încălzire, seif, lift, facilități pentru 
persoane cu mobilitate redusă. 

HIGHLIGHTS
Hotelul este situat în zona Sarrià-St. 
Gervasi și este o alegere excelentă 
pentru călătorii interesați de 
monumente, muzee și cultură.

De la 345 €
Perioada: 05.05–08.05

Condado 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
SM Hotel Sant Antoni este la 900 m 
de sala de concerte L’Auditori și 5 
minute de mers pe jos de Sagrada 
Familia.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele de la SM Hotel Sant Antoni 
au podea cu părchet, seif, birou și 
televizor cu ecran plat. Decorate în 
nuanțe de alb, negru și roșu, acestea 
oferă aer condiționat și încălzire, 
precum și o baie privată cu uscător 
de păr și articole de toaletă.

FACILITĂŢI HOTEL
Acest hotel elegant și modern oferă 
o recepție deschisă non-stop și acces 
Wi-Fi gratuit în întreaga incintă. 

HIGHLIGHTS
Stația de metrou Monumental se 
găsește la 200 m.

De la 273 €
Perioada: 05.05–08.05

SM Hotel Sant Antoni 3

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 345 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 273 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

SPANIA | Barcelona

LOCALIZARE
Acest hotel tip boutique este situat 
lângă gara Passeig de Gracia din 
Barcelona. Casa Batlló, proiectată 
de Gaudi se află vizavi de Hotelul 
Sixtytwo, iar clădirea La Pedrera, la 
numai 3 minute de mers pe jos. Plaza 
Catalunya este situată la numai 10 
minute de mers pe jos.

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camerele sunt elegante și 
includ apărat de cafea Nespresso 
și minibar. Unele oferă vedere 
la bulevardul Passeig de Gràcia, 
iar altele, vedere la grădina 
fermecătoare în stil japonez a 
hotelului. Camerele au TV cu ecran 
plat și WiFi gratuit.

FACILITĂŢI HOTEL
Cameră de bagaje, bar, recepție 
deschisă nonstop, transfer de la/la 
aeroport (contra cost), aer condiționat, 
cameră cu facilități antialergice, 
încălzire, închirieri auto, seif, lift, 
facilități VIP în cameră, camere de 
familie, facilități pentru persoane cu 
mobilitate redusă, room service.

HIGHLIGHTS
Proprietatea este situată pe celebrul 
bulevard Passeig de Gràcia din 
Barcelona, lângă cea mai bună zonă 
comercială a orașului, bulevardul 
Diagonal, unde puteți găsi numeroase 
restaurante și baruri de tapas.

De la 439 €
Perioada: 07.04–10.04

Sixtytwo 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Meliá Barcelona Sarriá se află la 
distanță de doar 1 stradă față 
de bulevardul comercial Avenida 
Diagonal. Piața Francesc Macià se 
află la doar 200 m de hotel.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele de la Melia Barcelona 
Sarriá au decor modern, elegant, 
TV cu ecran de 32 inch și baie cu 
cadă sau duș. Toate camerele Level 
Lounge oferă servicii superioare.

FACILITĂŢI HOTEL
Cameră de bagaje, bar, restaurant, 
recepție deschisă nonstop, transfer 
de la/la aeroport (contra cost), sala 
de sport, internet wireless este 

disponibil în întregul hotel și este 
gratuit. 

CAMERE DE FAMILIE 
Facilități pentru persoane cu 
mobilitate redusă..

De la 399 €
Perioada: 12.05–15.05

Melia Barcelona Sarria 5

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 439 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 399 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Euroweekend Suedia
STOCKHOLM

Stockholm, cel mai mare oras din Scandinavia, 
are un numar neasteptat de mare de obiective 
turistice foarte interesante, dispunand de o 
multime de locuri si monumente care aduc 
aminte de vremurile cand Imperiul Suedez era 
una dintre cele mai mari puteri ale Europei.

Orasul Stockholm are o situare cu adevarat 
deosebita fiind plasat pe un arhipelag de 
14 insule legate intre ele de 57 de poduri. 
Abundenta apei creaza o atmosfera unica 
care ii determina pe multi turisti sa considere 
capitala Suediei o adevarata Venetie a 
Scandinaviei. Orasul se afla la confluenta 

Lacului Malaren cu Marea Baltica iar cladirile, 
palatele, muzeele si mai toate locurile din 
Stockholm par sa povesteasca necontenit cei 
700 de ani de istorie a orasului.

Cadrul natural este unul deosebit si da nastere 
unui aer care ii face pe turisti sa se simta 
deosebit de bine. Atmosfera speciala din 
Stockholm este cel mai bine reprezentata in 
Centrul Vechi (Gamla Stan), unde va puteti 
plimba in voie pe stradute intortocheate pline 
de cladiri foarte vechi dar excelent conservate, 
biserici gotice, cafenele, baruri, restaurante 
si boutique-uri ale unor designeri cunoscuti. 

Centrul vechi este intregit de Palatul Regal care 
domina intreaga insula unde se gaseste Centrul 
Istoric.

Alaturi de Centrul Vechi, Stockholm are si 
o latura moderna care se imbina perfect cu 
partea veche a orasului dand nastere unui tot 
unitar, un oras care pare un miraj de cladiri 
din teracota colorate in cel mai divers mod, 
rasfirate printre portiuni de apa si cer albastru 
pe perioada verii sau acoperite de zapada si 
pline de lumini in timpul iernii. Este un oras 
vibrant, modern si vechi deopotriva, cu un 
design placut.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

SUEDIA | Stockholm

LOCALIZARE
Situat într-o locație liniștită, 
chiar lângă strada comercială 
Drottninggatan.
Stația de metrou Rådmansgatan 
se află la 250 m de Hotelul Lilla 
Rådmannen și face legătura cu 
centrul vechi al orașului Stockholm în 
mai puțin de 5 minute. Gara Centrală 
din Stockholm este la 15 minute de 
mers pe jos. 

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele de la Lilla Rådmannen 
se află în 2 clădiri și sunt frumos 
amenajate, oferind TV cu ecran 
plat, minibar și apărat de ceai/cafea. 
Unele camere includ halate de baie 
și papuci.

FACILITĂŢI HOTEL
Acces gratuit la internet WiFi, bar, 
cameră de bagaje, schimb valutar, 
serviciu de călcătorie, curățătorie 
chimică, săli de conferință, seif și 
terasă pe acoperiș, cu vedere la 
centrul orașului Stockholm.

De la 319 €
Perioada: 28.04–01.05

Lilla Radmannen 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Acest hotel este găzduit într-o clădire 
fermecătoare din secolul al XIX-lea, 
la distanta de 2 minute față de stația 
de metrou Rådmansgatan.

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camerele sunt dotate cu 
televizoare cu ecran plat, podele 
încălzite în baie și acces gratuit la 
internet prin cablu. Camerele noi, 
moderne de la Hotelul Rex au, de 
asemenea, părdoseli din lemn și un 
telefon în baie.

FACILITĂŢI HOTEL
Recepție, cameră de bagaje, fax/
copiator, schimb valutar, business 
centre, săli de conferință, room 
service în holul hotelului este 
disponibil calculator cu acces gratuit 

la internet. Personalul de la Rex este 
întotdeauna dispus să recomande 
activități, atracții și restaurante 
locale.

De la 265 €
Perioada: 19.05–22.05

Rex 3

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 319 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 265 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Stockholm | SUEDIA

LOCALIZARE
Scandic Malmö City se află pe canalul 
Malmö. Piața Gustav Adolf Torg se 
află la 3 minute de hotel. Gara Malmö 
central station este situată la 10 
minute de mers pe jos de hotel. 

DOTĂRI CAMERĂ
Fiecare cameră de la hotelul Scandic 
Malmö City oferă zonă de relaxare, 
TV cu ecran plat cu canale prin 
cablu și baie proprie cu duș. Toate 
camerele sunt izolate fonic și au aer 
condiționat. Wi-Fi gratuit și camere 
spațioase cu chicinetă proprie dotată 
cu frigider și cuptor cu microunde.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, Bar și centru fitness. 
Copiii au la dispoziție un loc de joacă 
cu jucării, jocuri și filme.

De la 259 €
Perioada: 07.04–10.04

Scandic Malmo City 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Acest hotel se află în districtul 
elegant Södermalm din Stockholm, 
la numai câțiva metri de stația de 
metrou Skanstull.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele Hotelului Clarion 
Stockholm sunt spațioase și au 
aer condiționat, TV prin cablu și 
WiFi gratuit. Unele camere pun la 
dispoziție halate de baie și papuci.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurantul Eatery Social de la 
proprietate oferă mâncăruri inspirate 
din bucătăria Americii de Sud și 
Centrale. Centrul spa Elements oferă 
piscină, saună și o terasă cu bar.

HIGHLIGHTS
Oferă mâncăruri rafinate și o vedere 
superbă.

De la 325 €
Perioada: 07.04–10.03

Clarion Stockholm 4

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 259 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 325 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Euroweekend Turcia
ISTANBUL

Localizat in centrul Lumii Stravechi, Istanbulul 
reprezinta unul din cele mai importante orase 
din orient, faimoase atat pentru monumentele 
istorice cat si pentru peisajele pitoresti. Este 
singurul oras din lume care se intinde pe doua 
continente si a fost capitala a patru imperii: 
Roman (intre anii 330-395), Bizantin (intre 
anii 395-1204 si 1261-1453), Latin (intre anii 
1204-1261) si Otoman (intre anii 1453-1922) 
iar vreme de peste 1.600 de ani, peste 120 de 
imparati si sultani au condus lumea de aici. 
Este cel mai mare oras din Turcia si al doilea 
oras ca marime dupa numarul de locuitori din 
Europa, dupa Moscova.

Invazia latina a fost o perioada neagra pentru 
istoria Istanbulului. A inceput cu invadarea 
orasului de armatele cruciadei a 4-a in 
anul 1204, pentru multi ani toate bisericile, 
manastirile si monumentele din oras fiind 
jefuite de comorile lor. Desi Imperiul Bizantin a 
recastigat Istanbulul in anul 1261, orasul nu si-a 
revenit niciodata complet.

In anul 1543 Istanbulul a fost cucerit de turci 
iar Mehmet, care atunci avea 21 de ani, a mutat 
capitala Imperiului Otoman la Istanbul, marind 
populatia orasului cu imigranti din diferite 
zone ale tarii el asigurand libertatea si drepturi 

sociale locuitorilor. Datorita drepturilor 
castigate de Mehmet, Patriarhatul ortodox 
grecesc se afla astazi inca in Istanbul. O parte 
din bisericile din oras au fost transformate in 
moschei, inclusiv Hagia Sofya a fost renovata si 
transformata in moschee.

Istanbulul a fost complet reconstruit de 
turci. Un secol mai tarziu, arta turca si-a 
lasat amprenta asupra orasului, domurilor si 
turnurilor. Palatul Topkapi ofera o priveliste 
minunata asupra Bosforului, iar ca rezultat 
al bunelor relatii cu tarile din vest, au fost 
construite multe moschei si palate.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Istanbul | TURCIA

LOCALIZARE
Hotelul Art City este la mai puțin 
de 500 m de Palatul Topkapi și de 
Moscheea Albastră. 

DOTĂRI CAMERĂ
Fiecare cameră are aer condiționat, o 
baie proprie modernă și acces gratuit 
la internet wireless, iar unele camere 
oferă chiar și vedere spre Bosfor.

FACILITĂŢI HOTEL
Acest hotel de categorie specială vă 
oferă vedere spre mare, Wi-Fi gratuit 
și părcare gratuită.

HIGHLIGHTS
City Art este un hotel proprietate 
de familie, situat în cartierul 
Sultanahmet din Istanbul.

De la 225 €
Perioada: 07.04–10.04

Art City 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul Innpera este situat central, la 
50 m de Piața Taksim.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele sunt izolate fonic și au 
interioare aerisite. Fiecare cameră 
are aer condiționat, TV cu ecran 
plat cu canale prin satelit, precum 
și minibar și cutie de valori. Baia 
privată este dotată cu uscător de 
păr.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurantul este la primul etaj și 
are o terasă cu vedere spre strada. 
Micul dejun tip bufet este servit 
dimineața la restaurant. În timpul 
serii, oaspeții se pot bucura de 
prepărate culinare din bucătăria 

internațională pregătite de un 
maestru bucătar premiat. Hotelul 
Innpera oferă un serviciu de transfer 
contra cost pentru Aeroportul 
Internațional Atatürk și Aeroportul 
Internațional Sabiha Gokcen. Accesul 
la internet Wi-Fi este disponibil 
gratuit în întregul hotel. 

De la 245 €
Perioada: 28.04–01.05

Innpera 4

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 225 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 245 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

TURCIA | Istanbul

LOCALIZARE
Richmond Istanbul este singurul 
hotel situat pe Bulevardul Istiklal 
din Taksim, centrul de divertisment, 
cultural și comercial al orașului. 

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camerele de la Richmond 
Istanbul au fost renovate în 2010 
și includ o cafetieră, un TV LCD 
cu canale prin satelit și o zonă de 
relaxare. În plus, accesul la WiFi este 
gratuit. Camerele oferă vedere la 
Bulevardul Istiklal, la Bosfor sau la 
Istanbul. 
Facilități hotel
Restaurant, bar, recepție deschisă 
nonstop, aer condiționat, cameră cu 
facilități antialergice, încălzire, seif, 
lif, facilități VIP în cameră, facilități 

pentru persoane cu mobilitate 
redusă, room service. 

HIGHLIGHTS
La Podul Galata se poate ajunge 
în aproximativ 15 minute pe jos. 
Moscheea Sultanahmet și Marele 
Bazar se află la 4 km de Richmond 
Istanbul.

De la 309 €
Perioada: 14.04–17.04

Richmond Istanbul 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Radisson Blu Bosphorus, este situat 
la doar 100 m de Moscheea Ortaköy.

DOTĂRI CAMERĂ
Hotelul oferă camere și suite cu 
dotări de lux, acces gratuit la 
internet wireless și părcare privată. 
Camerele Business Class au facilități 
upgradate, inclusiv un apărat de 
cafea Nespresso. Multe dintre 
camere beneficiază de vedere la 
Bosfor.

FACILITĂŢI HOTEL
Oaspeții au la dispoziție gratuit 
un centru de afaceri cu dotări 
complete, După o zi lungă de 
întâlniri de afaceri sau de vizitare 
a obiectivelor turiștice, oaspeții se 

pot bucura de un masaj relaxant sau 
de momente plăcute în saună sau 
la baia turcească. La Restaurantul 
Starboard puteți lua un mic dejun 
tip bufet deschis Supercu peste 
150 de prepărate, mai ales produse 
locale și ecologice. Restaurantul este 
deschis pe tot părcursul zilei și oferă 
un meniu cu specialități turcești 
moderne. Lounge barul Cruise pune 
la dispoziție o varietate de băuturi 
și numeroase tipuri de gustări. 
Oaspeții se pot bucura de vedere 
panoramică la Bosfor de pe terasele 
restaurantului și barului.

De la 357 €
Perioada: 19.05–22.05

Radisson Blu Bosphorus 5

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 309 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 357 €/ persoană/ 3 nopți/ Mic dejun/ bilet avion

Highlights

Hotelul poate 
oferi și un 
serviciu privat 
de transport 

cu barca 
de-a lungul 
Bosforului.
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Cuba
VARADERO

Varadero este un oraș-stațiune în provincia 
Matanzas, Cuba, și una dintre cele mai mari 
statiuni din Caraibe. Varadero este numit, de 
asemenea, Playa Azul, care înseamnă "plaja 
albastra" în limba spaniolă. 
Varadero este o parte relativ exclusiva din 
Cuba, cu o multime de hoteluri private, plaje 
superbe si terenuri de golf. Plajele fantastic cu 
apă cristalina, de culoare turcoaz și caldă face 
aceasta insula iubitorilor paradisului. 

Pe langa atractia principala din Varadero, plaja, 
statiunea dispune si de atracții naturale, cum ar 
fi pesterile și o insiruire de mici insulite virgine, 

aflate deasupra recifurilor de corali. Există, 
de asemenea, atractii culturale si istorice 
în apropiere, cum ar fi orașele Cárdenassi 
Matanzas, Peninsula Zapata și stațiunea San 
Miguel de los Baños. Varadero, care este un 
port liber, dispune de facilități pentru scuba 
diving, pescuit la mare adâncime, yachting si 
alte sporturi nautice. 

Vanzatorii ambulanti sunt prezenti pe toate 
plajele. „Căruțurile" lor sunt construite dintr-o 
bicicleta cu multe rafturi și cârlige pentru a-si 
expune marfa si in acelasi timp pentru a se 
deplasa usor de-a lungul plajei. A te tocmi nu 

este la fel de usor ca in Republica Dominicană, 
dar merita incercat.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

LOCALIZARE
Situat pe plaja, la 15 km de Varadero 
și 45 km de aeroport.

DOTĂRI CAMERĂ
Baie, balcon, aer condiționat, telefon 
în baie, TV LCDTV satelit, seif, 
minibar, facilitati pentru cafea/ceai, 
fier și masa de calcat, papuci de casa, 
halat de baie, uscător de păr.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul dispune de urmatoarele 
facilitati: terasa, 10 baruri, cafenea, 
restaurant principal, 5 restaurante 
A la carte, piscină exterioara, sala 
de sport, aerobic, centru fitness, 3 
terenuri de tenis, program animatie.

WELLNESS (CONTRA COST)
Centru SPA, Jacuzzi, Masaj, 
Tratamente faciale, Tratamente 
corporale.

HIGHLIGHTS
Program "Adore Cuba" pentru 
cuplurile care doresc sa faca nunta la 
hotel. Centru SPA Agua Marina” YHI-
spa cu o suprafață de 1,842 m².
Cabine private pentru cupluri în 
centrul SPA Agua Marina” YHI-spa. 

De la 1.979 €
Perioada: 25.03–04.04

CUBA | Varadero

Iberostar Playa Alameda 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Paradisus Varadero 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Este situa la doar 17 kilometri de 
orașul Varadero, pe coasta de nord 
a Cubei. La 41km de Aeroportul 
Internațional Juan Gualberto Gómez 
(Varadero Airport)

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiționat, TV satelit, seif, 
minibar, balcon/terasa, telefon, baie 
proprie cu dus,
Camerele comfort ofera facilitati 
pentru cafea/ceai, uscător de păr, fier 
și masa de calcat, DVD player.

FACILITĂŢI HOTEL
5 Restaurante, 6 Baruri, Lobby Bar, 
Piscină exterioara, Piscină pentru 
copii, Tenis de câmp, Sala de sport, 

Baschet, Fotbal, Darts, Programe de 
divertisment, Miniclub.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere Romantic și Duble Comfort.

WELLNESS
Centru SPA cu servicii contra cost 
(fitness, sauna, jacuzzi, masaj). Salon 
infrumusetare

HIGHLIGHTS
Foarte aproape de plaja cu nisip, 
facilitati sportive, centru Spa, piscină 
pentru copii.

De la 1.515 €
Perioada: 25.03–04.04

Tip cameră Tarif

Junior Suite 1979 €/ persoană/ 9 nopţi/ All inclusive/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 1515 € persoană/ 9 nopţi/ All inclusive/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Varadero | CUBA

Melia Marina Varadero 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Paradisus Princesa del Mar 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Wellness
Centru Spa – 
contra cost

Highlights
Amplasat pe plaja
Centru Spa
Resort dedicat 
exclusiv adultilor

Ultra All Inclusive
Facilitati Royal 
Service

Wellness
Contra cost: Salon 

infrumusetare.

Highlights
Sporturi nautice
Restaurante 
selecte

Panorama 
fascinanta asupra 
marii
Apropierea portului 
Gaviota Varadero

LOCALIZARE
Este situat chiar pe plaja din 
Varadero, la aproximativ 20 de 
minute de centrul statiunii. La 34km 
de Aeroportul Internațional din 
Varadero.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiționat, balcon mobilat,baie 
proprie cu cada și dus, uscător de 
păr, articole de toaleta gratuite, 
oglinda cosmetica, halate de baie și 
papuci, 2 telefoane (unul în baie), 
seif, fier și masa de calcat, minibar 
reumplut zilnic, TV LCD programe 
satelit, cafetiera și serviciu servire 
cafea, serviciu zilnic de curatenie, 
room service 24 de ore, living cu zona 
de relaxare.

FACILITĂŢI HOTEL
10 Restaurante, Snack Bar, 2 Piscine 
exterioare, Centru fitness, tenis 
de masa, darts, gimnastica în apa, 
teren de sport multifunctional, 
volei,baschet, volei pe plaja, yoga, 
recepție 24 h,Wi-Fi

ALTE TIPURI DE CAMERE
Păradisus Junior suites, Suitele, 
Royal Service Junior suites, Royal 
Service Master suites, Royal Service 
Presidential suites.

De la 1.875 €
Perioada: 25.03–04.04

LOCALIZARE
Situat la 300 m față de plaja și 5 km 
față de centrul de convenții Plaza 
America și Varadero Golf Club. La 15 
km față de Varadero și 42 km față de 
Matanzas și Tropicana Cabaret.

DOTĂRI CAMERĂ
Balcon, baie proprie cu cada/dus, 
aer condiționat, telefon, TV LCDTV 
satelit, seif, minibar, fierbator 
electric, fier și masa de calcat, 
uscător de păr, oglinda, telefon în 
baie, canapea extensibila, Wi-Fi.

FACILITĂŢI HOTEL
8 Restaurante cu specific 
internațional, latin, italian, 
frantuzesc, oriental, grill sau la 
VIP bar lounge. 8 Baruri îmbie la 
degustarea băuturilor cubaneze 

și internaționale, precum și a 
cocktailurilor tropicale, într-un 
cadru elegant și primitor, meniu 
pentru copii, 4 piscine una dintre ele 
masurand 1.749 m patrati, 2 piscine 
pentru copii. Centru fitness, tenis de 
câmp, sporturi nautice, catamaran, 
bowling. Miniclub, babysitting, 
recepție 24 h, birou de schimb 
valutar, camera de bagaje.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Premium Room Marina View, Classic 
Room, The Level Room, The Level 
Grand Suite, The Level Room Marina 
View, Classic Room Marina View, The 
Level Grand Suite Marina View.

De la 1.649 €
Perioada: 25.03–04.04

Tip cameră Tarif

Dublă standard 1649 € persoană/ 9 nopţi/ All inclusive/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Junior Suite 1875 € persoană/ 9 nopţi/ All inclusive/ bilet avion
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Emiratele Arabe Unite
DUBAI

La Dubai se ajunge extrem de usor. De trei 
ori pe saptamana, un Boeing Tarom pleaca la 
lasarea serii de la Otopeni si aterizeaza patru 
ore mai tarziu pe cel mai modern aeroport din 
Orientul Mijlociu - Dubai International Airport. 
Nu vreau sa fiu negativist, insa prima impresie 
despre Dubai o sa v-o faceti nervosi, obositi 
si plictisiti. Si asta pentru ca formalitatile de 
intrare in tara sunt lungi si anevoioase. Dubaiul 
este principala destinatie a muncitorilor din 
sud-estul Asiei, incepand cu India si terminand 
cu Filipinele. Astfel ca, la sosirea in aeroport, 
trebuie sa va asezati la rand alaturi de familii 
intregi de asiatici (extrem de numeroase) si 

de alti cetateni ai lumii, pentru a vi se lua 
amprenta ochiului (nu va speriati! este o 
procedura cat se poate de inofensiva: va uitati 
cu un ochi printr-un fel de binoclu si vi se 
face o poza), dupa care intrati la controlul de 
pasapoarte (o procedura la fel de lunga). Abia 
pe urma va puteti colecta bagajele si iesi in 
caldura si umiditatea excesiva a Dubaiului.

Daca inainte de a ajunge in Dubai ati vazut 
orasul doar la televizor, veti fi placut surprinsi 
sa constatati ca insulele construite de om, 
cladirile inalte, din otel si sticla, si mall-urile 
uriase chiar exista. Daca stiti cate ceva despre 

istoria orasului, va veti cruci si intreba cum, in 
doar cativa zeci de ani, Dubaiul a ajuns dintr-un 
satuc de pescuitori de perle prototipul orasului 
viitorului. Raspunsul este destul de simplu: s-a 
descoperit petrol, s-au obtinut bani multi, iar 
familia de emiri din fruntea Dubaiului a stiut ce 
sa faca cu acesti bani.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Dubai | EMIRATELE ARABE UNITE

Ramada Jumeirah 4

BILET AVION MIC DEJUN

Crowne Plaza Dubai Deira 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Crowne Plaza Dubai Deira 
beneficiaza de o pozitie centrala 
excelenta, fiind situat vizavi de 
statia de metrou Salah Al Din din 
Deira, care face legatura cu centrul 
comercial Mall of Emirates din Dubai.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiționat, seif, minibar, Wi 
fi, TV cu ecran plat, canapea, baie 
de marmura cu cada/dus, facilitati 
pentru cafea/ceai, halat de baie, 
papuci de casa.

FACILITĂŢI HOTEL
3 Restaurante, 2 Baruri, pub, 
piscină exterioara, spectacole, sala 
conferinte, magazinin interiorul 

hotelului. Centru de afaceri. Facilitati 
VIP. Spalatorie, Wi-Fi în zone publice, 
părcare. Lounge, Babysitting, 
Recepție.

HIGHLIGHTS
Facilitati business, servicii de 
relaxare luxury, camere spatioase, 
stilate și perfect utilate.
Proximitate față de statia de metrou 
Salah Al Din. Localizare excelenta, 
într-una dintre cele mai faimoase și 
vizitate zone din Dubai.

De la 839 €
Perioada: 01.03–07.03

LOCALIZARE
Hotel situat în zona Bur Dubai – 
Jumeirah, la 15 minute de mers 
pe jos de plaja publică. Până la 
Aeroportul Dubai sunt 15 km. 

DOTĂRI CAMERĂ
Sunt dotate cu mocheta, TV LCD, 
birou, internet gratuit, telefon, 
minibar, seif, baie cu dus și cada, 
uscător de păr.

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină încălzită, sala fitness, 
restaurant asiatic, restaurant 
internațional, cafenea, Pub, bar la 
piscină, club de noapte, 4 sali de 
conferinta.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere duble Classic, Deluxe, 
Premium, Deluxe Suite

WELLNESS (CONTRA COST)
Masaj, salon de infrumusetare

HIGHLIGHTS
Acces facil către zonele principale ale 
orașului.

De la 915 €
Perioada: 01.03–07.03

Tip cameră Tarif

Dublă standard clasic 915 €/ persoană/ 6 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard Deluxe 839 €/ persoană/ 6 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

EMIRATELE ARABE UNITE | Dubai

Rixos The Palm 5

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul Rixos The Palm Jumeirah 
este situat în arhipelagul Palm 
Jumeirah din Dubai, la 17 km de 
Dubai Marina, 17 km de Mall of 
Emirates, 47 km de Aeroportul 
Internațional Dubai și 91 km de 
Aeroportul Internațional Abu Dhabi.

DOTĂRI CAMERĂ
Baie privata cu dus sau cada, uscător 
de păr, zona de relaxare, balcon cu 
vedere spectaculoasa la mare, mini/ 
maxi bar, aer condiționat, facilitati 
de prepărat ceai/ cafea, seif, TV cu 
ecran plat, telefon, acces internet.

FACILITĂŢI HOTEL
Piscină tematica în aer liber, gradina, 
terasa, club de noapte, restaurante 

bufet și a la carte, bar, patiserie, 
rent a car, transfer, internet 
wireless, părcare, camera de bagaje, 
spalatorie, curatatorie, calcatorie, 
lustruire pantofi, magazin de 
suveniruri, schimb valutar.

HIGHLIGHTS
Localizat în arhipelagul Palm 
Jumeirah din Dubai. 
Recomandat pentru familii cu copii și 
pentru cupluri.

De la 1.079 €
Perioada: 01.03–07.03

LOCALIZARE
Situat vis-a-vis de celebrul cartier 
Down Town și de centrul comercial 
Dubai Mall, în imediata apropiere 
a celei mai inalte cladiri din lume 
– Burj Khalifa. Până la aeroportul 
internațional din Dubai sunt 7 km.

DOTĂRI CAMERĂ
Baie, uscător de păr, TV prin satelit, 
telefon, internet, aer condiționat, seif, 
mini-bar, set pentru ceai și cafea, cada 
cu hidromasaj (in unele camere).

FACILITĂŢI HOTEL
Recepție, 5 restaurante 
internaționale, piscină exterioara 
cu snack bar, pub și club de noapte, 
centru fitness, jacuzzi, salon de 
frumusete, bar. 

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere standard Classic, Premium, 
Club Rotana, Club Rotana 
Premium, apărtamente Classic 
Suite, Two Bedroom Deluxe Suite, 
Two Bedroom Premium Suite, 
apărtamente Grand Suite.

WELLNESS 
Sauna, masaj (contra cost)

HIGHLIGHTS
Amplasat central. Camerele luxoase 
ofera vedere la oraș sau la gradinile 
luxuriante din jur.

De la 1.185 €
Perioada: 01.03–07.03

Al Murooj Rotana 5

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 1185 €/ persoană/ 6 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 1079 €/ persoană/ 6 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion
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Indonezia
BALI

Denumita “Dimineata lumii”, aceasta insula 
plina de mister si povestiri magice este una 
dintre cele mai populare destinatii turistice. 
Bali este insula celor 1000 de temple si 
considerat tinutul Domnului. Modul de viata 
traditional in Bali a fost dintotdeauna legat de 
credinta religioasa. 

Se stie ca Bali a fost populata inca din 
vremurile preistorice, dar dovada reala este 
data de cele mai vechi unelte din piatra sau 
vasele din ceramica de la Cekik, datand de 3000 
de ani. S-au mai gasit si alte piese indicand 
epoca bronzului in Bali si datand din anul 300 

I.Ch. Bali a trecut printr-o perioada in care 
indienii au adus religia hindusa, dar o istorie 
scrisa despre aceasta perioada apare doar 
in secolul al IX-lea, sub forma unor inscriptii 
Brahmi in piatra.
Bali are imaginea specifica vederilor postale, cu 
plaje albe marginite de palmieri si interiorul cu 
vegetatie luxurianta. Dansul, muzica, sculpturile 
in lemn, picturile si papusile descriu viata 
localnicilor si celebreaza eterna lupta dintre 

„bine si rau” – esenta acestei insule hinduse. 

Pitorescul insulelor contine culturi de orez pe 
uriase trepte, vulcani care se intrevad printre 

nori, paduri tropicale cu vegetatie luxurianta si 
plaje albe scaldate de apele calde ale Oceanului 
Indian. Recentele evenimente tragice au speriat 
turistii care vedeau Bali doar ca pe un loc 
unde poti bea o bere ieftina. Bintang inca este 
elegant si luxuriant, iar templele, ceremoniile, 
plajele, muntii si pofta de viata din Bali au 
aceeasi intensitate.

Cele mai bune luni pentru a vizita Bali sunt mai 
si iunie, cand vremea este placuta (28°C) si nu 
este prea aglomerat.
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The Grand Bali Nusa Dua 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE 
Situat la 15 minute de mers cu 
masina de Aeroportul Internațional 
Ngurah Rai.

DOTĂRI CAMERĂ
TV prin satelit, cutie de valori și 
facilitati pentru prepărarea de ceai/
cafea. Baile au finisaje de marmura și 
includ cada și dus sepărat.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, piscină în aer liber, 
servicii de spalatorie, inchirieri auto 
și schimb valutar.
Serviciu de transfer la plaja sa 
privata, situata la doar 5 minute de 
mers cu masina. Accesul la internet 
WiFi este disponibil gratuit.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Camere duble Deluxe, Suite Deluxe, 
Premier Suite, Vila cu 1 dormitor 
și piscină, Vila cu 2 dormitoare și 
piscină, Wellness (contra cost), 
centru spa.

HIGHLIGHTS
Restaurantul serveste o selectie de 
prepărate asiatice și internaționale.
Clubul privat de pe plaja, care ofera 
facilitati de divertisment. 

De la 1.465 €
Perioada: 01.06–10.06

LOCALIZARE
Situat la 10 minute de mers cu 
masina de centrul orașului Ubud, 
în mijlocul unui peisaj tropical, Puri 
Sunia este un complex intim care 
ofera unitati de cazare în stil balinez.

DOTĂRI CAMERĂ
Amenajate cu acoperis din stuf și 
finisaje din lemn, aceste camere 
decorate cu gust au TV cu ecran plat 
cu canale prin cablu și balcon privat. 
Camerele includ apărat de ceai/cafea, 
minibar și o cada incorporata.

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurant, piscină în aer liber, 
jogging, acces gratuit la internet WiFi 
în zonele publice, locuri de părcare 
gratuite.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Nandini Family Private Pool Villa, 
Sunia Private Pool Villas, Nandini 
Suite Rooms, Sunia Deluxe Rooms.

WELLNESS
Centrul spa Aura ofera o varietate 
de tratamente și masaje, sesiuni de 
yoga (contra cost). 

HIGHLIGHTS
Arhitectura traditionala balineza.

De la 1.455 €
Perioada: 01.06–10.06

Puri Sunia 4

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă standard 1455 €/ persoană/ 8 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă Deluxe 1465 €/ persoană/ 8 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion
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Melia Bali 5

BILET AVION MIC DEJUN

Royal Pita Maha Resort 5

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul este situat pe un deal, avand 
o frumoasa panorama asupra raului 
Ayung, respecta mostenirea artistica 
și culturala a Insulei Bali.

DOTĂRI CAMERĂ
Hotelul dispune de 64 de vile.
Decorate cu gust, toate vilele de la 
Royal Pita Maha au zona de relaxare 
și dressing. De asemenea, ofera TV 
prin satelit și CD/DVD player. Printre 
alte facilitati ale camerei se numara 
un minibar, frigider și apărat de 
cafea/ceai. Baia este luxoasa și are 
dotari complete.

FACILITĂŢI HOTEL
Complexul are 3 piscine (sezlonguri, 
prosoape și umbrele sunt incluse), 

3 restaurante unde se serveste 
mancare cu specific balinez, 
internațional sau organic, precum 
și "Dewata" lounge, unde te poti 
bucura seara de băuturi rafinate. 
Acces gratuit la internet wireless în 
intreg complexul. 

WELLNESS (CONTRA COST)
Salonul Royal Kirana Spa ofera o 
varietate de tratamente și masaje.

HIGHLIGHTS
Salon Royal Kirana Spa
Restaurante cu specific balinez, 
internațional sau organic.

De la 2.099 €
Perioada: 01.06–10.06

LOCALIZARE
Hotelul se afla pe plaja Nusa Dua, la 
5 minute de mers pe jos de centrul 
comercial Bali Collection.

DOTĂRI CAMERĂ
Fiecare dintre camerele cu aer 
condiționat este dotata cu balcon 
privat sau terasa cu vedere la gradini 
sau la piscină laguna. Aveti la dispozitie 
minibar și facilitati de cafea/ceai. Baia 
privata include uscător de păr, papuci, 
set de ingrijire dentara și articole de 
toaleta gratuite.

FACILITĂŢI HOTEL
Melia Bali Indonesia ofera 5 
restaurante, teren de tenis, un 
centru de fitness, loc de joaca 
pentru copii, o piscină mare în forma 

de laguna și o gradina tropicala 
amenajata. 

WELLNESS (CONTRA COST)
Centrul spa YHI pune la dispozitie o 
varietate de tratamente.

HIGHLIGHTS
Amplasat pe pe plaja Nusa Dua
Centrul spa YHI.

De la 1.505 €
Perioada: 01.06–10.06

Tip cameră Tarif

Dublă super 1505 €/ persoană/ 8 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Pool Villa Deluxe 2099 €/ persoană/ 8 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion
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Mexic
CANCUN

Mexicul este o tara dezvoltata din America 
centrala, care inainte de a fi colonizata de 
spanioli, a fost locuita de o multime de 
civilizatii ca Maya sau Aztec, celebre pentru 
traditiile si influenta lor asupra acestor 
pamanturi. Turismul este ridicat la rang de 
arta aici, Mexicul fiind cea mai vizitata tara din 
America, dupa SUA.

Cancun este un resort celebru din SE-ul 
Mexicului, localizat in nordul Peninsulei 
Yucatan, si o importanta destinatie turistica 
pentru calatorii din lumea larga. Orasul Cancun 
are deschidere la Marea Caraibelor, iar in 

apropierea sa se afla renumitul resort Riviera 
Maya, locul unde milioane de turisti isi petrec 
concediile anual, bucurandu-se de vremea 
perfecta, de plajele superbe si de petrecerile 
incendiare.

Bogate in cultura si traditii, cu un climat 
tropical, cu plaje uluitoare, cu hoteluri de vis 
si restraurante cu o bucatarie impresionanta, 
cluburi de noapte si beach bars, Cancun 
si Riviera Maya sunt unele dintre cele mai 
frumoase zone din lume. In plus, gastronomia 
locala este savuroasa, iar obiceiurile si istoria 

Mexicului isi vor pune amprenta asupra 
vacantei tale, asa cum ai visat!

Cat
eg

or
ie

 st
el

e

Hot
el

Pag
in

a

Cancun

The Reef Coco Beach 5 251

Grand Oasis The Pyramid 5 251

Ocean Maya Royale 5 252

Dreams Playa Mujeres 5 252



251

Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

Cancun | MEXIC

The Reef Coco Beach 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Grand Oasis The Pyramid 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
In centrul zonei hoteliere, pe cea mai 
lunga plaja din Cancun.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiționat, TV LCD program 
satelit, baie cu dus, uscător de păr, 
telefon, mini bar (realimentat în 
fiecare zi), wi-fi, prosoape de plaja, 
seif, articole de toaleta, balcon.

FACILITĂŢI HOTEL
31 restaurante, piscină exterioara, 
terenuri de tenis, centru de fitness, 
programe de animatie, club pentru 
copii, club de noapte, facilitati pentru 
sporturi nautice, recepție deschisa 
nonstop, serviciu de spalatorie.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Pyramid Ocean view, Pyramid 
Lagoon view.

WELLNESS
Spa și centru de wellness cu servicii 
contra cost: masaje și tratamente de 
infrumusetare.

HIGHLIGHTS
Program all inclusive complet care 
ofera un total de 31 restaurante și 25 
baruri. Check în și check out privat. 
Lounge VIP privat. Spectacole și 
divertisment. Cea mai mare piscină 
în aer liber din Cancun.

De la 2.149 €
Perioada: 09.04–18.04

LOCALIZARE
Acest complex din Playa del Carmen 
se afla pe plaja, cu vedere la reciful 
din Playa del Carmen, la doar 5 
minute de mers pe jos de renumita 
zona de divertisment Avenida 5.

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camerele au 1 pat king-size 
sau 2 paturi duble, baie privata cu 
uscător de păr și oglinda cosmetica, 
aer condiționat, ventilator de tavan, 
TV, telefon, ceas cu alarma, cutie de 
valori și facilitati de calcat. Fiecare 
camera de la Reef Cocobeach pune la 
dispozitie terasa sau balcon mobilat.

FACILITĂŢI HOTEL
The Reef are 4 restaurante, Sports 
Bar sau Bar & Mar Lounge de la 
malul marii, piscină în aer liber.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Pachet Standard, Pachet Superior, 
Pachet Premium.

WELLNESS (CONTRA COST)
Centru spa cu servicii complete.

HIGHLIGHTS
Pe plaja din Playa del Carmen.

De la 1.929 €
Perioada: 09.04–18.04

Tip cameră Tarif

Dublă standard 1929 €/ persoană/ 9 nopţi/ All inclusive/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă standard 2149 €/ persoană/ 9 nopţi/ All inclusive/ bilet avion
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Dreams Playa Mujeres 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Este situat în regiunea Quintana Roo 
din Cancun,la 25 km distanta față de 
aeroport.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiționat, ventilator de tavan, 
baie cu dus, uscător de păr, telefon, 
TV LCD program satelit, mini bar 
(realimentat în fiecare zi), seif, balcon 
sau terasa. 

FACILITĂŢI HOTEL
Restaurante, baruri, 2 piscine 
infinite,Water părk, piscină pentru 
copii, programe de animatie, 
spectacole și programe de 
divertisment. O zona de plaja privata, 
facilitati pentru sporturi nautice, 
utilizarea gratuita a bicicletelor.

WELLNESS
Dreams Spa by Pevonia ofera o 
varietate de tratamente, masaje, 
saune, camere cu aburi, jacuzzi, 4 
cazi cu hidromasaj (contra cost).

HIGHLIGHTS
Nou deschis în 2016
Cursuri de gatit și prepărare a 
cocktail-urilor, inclusiv degustari de 
vin și tequila.
Lectii de limba spaniola.

De la 2.299 €
Perioada: 09.04–18.04

LOCALIZARE
Modernul și luxosul hotel Ocean 
Maya Royale 5* este amplasat pe o 
plaja de pe Riviera Maya. Distanta 
până la Playa del Carmen, cu 
numerosele sale centre comerciale 
și oportunități de agrement, se 
strabate în numai 15 minute, iar până 
la aeroportul din Cancun în cca 40 
minute.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele Deluxe, moderne si luxos 
echipate, dispun de lounge, baie/dus, 
WC, foehn, AC, telefon, TV satelit, 
minibar, cafetiera/ceainic, seif, fier/
masa de calcat, precum și balcon.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul Ocean Maya Royale 5* 
ofera un restaurant de tip bufet cu 
bucatarie internaționala, precum și 
3 excelente restaurante a la carte, 
cu specialități mexicane, italiene și 
japoneze. Un lobby bar și 2 beach 
baruri, două piscine cu jacuzzi și 
terasa.

De la 2.015 €
Perioada: 09.04–18.04

Ocean Maya Royale 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Tip cameră Tarif

Junior suite 2015 €/ persoană/ 9 nopţi/ All inclusive/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă Deluxe 2299 €/ persoană/ 9 nopţi/ All inclusive/ bilet avion
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Insulele Maldive
Stim ca in general este destul de dificil sa-ti 
inchipui Paradisul, insa odata ce descoperi 
Insulele Maldive si frumusetea lor ireala, nu iti 
va fi greu sa-ti imaginezi Raiul.

Situate in sud-vestul Indiei (mai exact aici), 
Insulele Maldive sunt locul unde dorintele tale 
tropicale devin realitate, fie ca iti doresti sa te 
relaxezi in sezlong-ul unui hotel de 4 stele, fie 
ca vrei sa explorezi adancurile oceanului.

Sezonul de varf este din luna decembrie pana 
in aprilie, cand poti sa ai parte de cea mai 
frumoasa vreme si de cele mai lungi zile. O 
vizita intre lunile mai si noiembrie este mai 
degraba un joc de noroc, acesta fiind sezonul 

ploios in maldive, cand umiditatea este 
crescuta.

Sezonul de varf ofera de asemenea cea mai 
buna vreme pentru scuba diving, o activitate 
extrem de populara in zona. Temperaturile in 
aceasta perioada sunt intre 30 si 33 de grade 
ziua si ajung intre 25 si 26 de grade noaptea.

Vedeta bucatariei de pe aceste insule este… ai 
ghicit: pestele – prajit, cu curry, supa si in cate 
si mai cate feluri. Poate fi dificil uneori de gasit 
o mancare cu adevarat autentica, deoarece in 
majoritatea zonelor turistice se folosesc mai 
putine condimente decat de obicei pentru a 
multumi paleta de turisti.

Pentru a compensa cu ceva mai traditional, te 
sfatuim sa gusti dupa cina o nuca areca invelita 
in frunze de areca, alaturi de cuisoare si pasta 
de lime. Mai mult, nu plecati de pe aceste 
insule inainte de a savura gustul nucilor de 
cocos de aici, fie ca le incercati in mancare, in 
bautura sau pur si simplu.
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LOCALIZARE
Se afla pe insula Horubadhoo, in 
cadrul Atolului Baa, la 118 km de 
Aeroportul Internațional Hulhule 
(sau Male).

DOTĂRI CAMERĂ
Vilele de la Royal Island sunt 
construite din lemn și au o zona de 
relaxare și vedere la Oceanul Indian. 
Fiecare camera include un televizor, 
aer condiționat, ventilator, telefon, 
Internet (prin cablu, contra cost), 
mini-bar (contra cost), set de ceai, 
cafea (gratuit), seif, uscător de păr, 
halate de baie și papuci, cada, dus.

FACILITĂŢI HOTEL
2 restaurante, bar, piscină în aer 
liber, sala de fitness și terenuri de 

tenis, o gama larga de sporturi 
acvatice și activitati de agrement. 
Internet Wi-Fi în spatiile publice 
gratuit.

HIGHLIGHTS
Pe plaja alba cu nisip, gama larga de 
sporturi nautice, programe speciale 
pentru nunti și luna de miere.

De la 2.499 €
Perioada: 04.03–12.03

LOCALIZARE: 
Este situat pe malul oceanului, 
în Hanimaadhoo. Aeroportul 
Hanimaadhoo se afla la o distanta 
de aproximativ 4km de hotel iar 
Aeroportul din Mahe se afla la 45 
minute de zbor din Aeroportul 
Hanimaadhoo.

FACILITĂŢI HOTEL: 
Restaurant, 2 baruri, piscină 
exterioara, sezlonguri și umbrele, 
acces la internet Wi-Fi, centru 
fitness, yoga, centru SPA, camera 
jocuri, inchirieri biciclete, magazin 
cu suveniruri, birou de turism, 
biblioteca, spalatorie, calcatorie 

DOTĂRI CAMERĂ 
Dublă standard: Baie cu cada sau 
dus, uscător de păr, telefon, aer 
condiționat, ventilator, acces la 
internet Wi-Fi, minibar,seif (contra 
cost), balcon sau terasa.

De la 2.379 €
Perioada: 04.03–12.03

The Barefoot Eco 4

BILET AVION  PENSIUNE COMPLETĂ

Royal Island Resort 4

BILET AVION  DEMIPENSIUNE

Tip cameră Tarif

Dublă Deluxe 2379€/ persoană/ 8 nopţi/ Pensiune completă/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă Deluxe 2499 €/ persoană/ 8 nopţi/ Demipensiune/ bilet avion
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Sun Island Resort & Spa 4

BILET AVION  DEMIPENSIUNE

Adaaran Club Rannalhi 4

BILET AVION  ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Hotelul se afla în atolul Male Sud, la 
34 km de Aeroportul Internațional 
Hulhule (Male). Transfer: 45 minute 
cu barca cu motor.

DOTĂRI CAMERĂ
Balcon sau terasa, dus, uscător de 
păr, aer condiționat, mini-bar (contra 
cost), seif, TV prin satelit, telefon.

FACILITĂŢI HOTEL
2 restaurante, loc de joaca pentru 
copii, o gradina cu terasa și terasa 
de vara, facilitati pentru gratar în 
aer liber, curatatorie și calcatorie, 
tenis de masa, volei pe plaja, fotbal 
pe plaja, windsurfing, schi de apa, 
canoe, catamaran, snorkeling, 
scufundari, pescuit, programe de 

divertisment. Conexiune la internet 
în zone publice (contra cost).

WELLNESS
Chavana Spa (contra cost) ofera 
tratamente și masaje de relaxare 
balineze.

HIGHLIGHTS
Locatia sa unica ofera acces la plajele 
cu nisip alb, oportunități excelente 
de scufundari și un mediu relaxant, 
acces facil către capitala Male.

De la 1.905 €
Perioada: 04.03–12.03

LOCALIZARE: 
Este amplasat pe plaja cu nisip fin 
din Nalaguraidhoo, atolul Sud Ari al 
arhipelagului Maldive, la 30 minute 
cu hidroavionul de Aeroportul 
Internațional Ibrahim Nasir din Male

FACILITĂŢI HOTEL:
5 restaurante, cafenea, bar la piscine, 
club de noapte, acces la internet 
Wi-Fi, piscină exterioara, sezlonguri 
și umbrele, piscină pentru copii, 
tenis de masa, tenis de câmp, volei, 
badminton, baschet, centru fitness, 
centru SPA, loc de joaca pentru 
copii, muzica live, camera de bagaje, 
magazin de suveniruri, inchirieri 
biciclete, biblioteca, spalatorie, 
calcatorie.

DOTĂRI CAMERĂ 
Camera dublă cu vedere la mare: 
baie cu cada sau dus, uscător de păr, 
aer condiționat, TV satelit, telefon, 
minibar, seif.

De la 2.319 €
Perioada: 04.03–12.03

Tip cameră Tarif

Dublă superior 2319 €/ persoană/ 8 nopţi/ Demipensiune/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă superior 1905 €/ persoană/ 8 nopţi/ All inclusive/ bilet avion
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Republica Dominicană
PUNTA CANA

Punta Cana este considerata una dintre 
cele mai frumoase statiuni din Republica 
Dominicana, oferind turistilor tot ceea ce 
acestia isi pot dori. In ce priveste serviciile, 
Lonely Planet a caracterizat Punta Cana ca 
fiind “epicentrul a ceea ce inseamna all-
inclusive”.

Aici o sa experimentezi un mod de viata unic, 
presarat cu lux, servicii de cea mai inalta 
calitate si aventura. De la hotelul care poarta 
numele orasului pana la golful Tortuga, exista 
o enclava retrasa care uimeste vizitatorii cu 
perfectiunea detaliilor si decorul impecabil, 

gandit de Oscar de la Renta si creat sa 
satisfaca pana si cele mai pretentioase gusturi. 
De altfel, marele designer are propria casa 
in aceasta zona, alaturi de alte personalitati 
ale vremurilor: Julio Iglesias sau Mikhail 
Baryshnikov.

Punta Cana este aleasa ca destinatie si de 
multe cupluri care doresc sa se casatoreasca 
sau sa petreaca luna de miere. Tinand cont ca 
se afla la 1280 km distanta de Miami, cuplurile 
aleg si o alta varianta, aceea a unei croaziere 
intre Miami si Republica Dominicana cu oprire 
pentru cateva zile in Punta Cana.

Punta Cana este orasul cu cea mai mare 
dezvoltare din Republica Dominicana si are mai 
mult de 50 hoteluri, 30000 camere de inchiriat, 
foarte multe terenuri de golf si se intinde 
pe o lungime de 40 km, ceea ce o face sa fie 
destinatia cea mai importanta, din acest punct 
de vedere, intre toate destinatiile posibile din 
Caraibe.
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IFA Villas Bavaro Resort Spa 4

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Ocean Blue & Sands 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Această proprietate este la 7 minute 
pe jos față de plajă.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele și suitele sunt dotate cu 
aer condiționat, TV cu ecran plat cu 
canale prin satelit, seif pentru laptop 
și cadă cu hidromasaj. De asemenea, 
toate au zonă de relaxare, minibar și 
frigider. Băile private sunt prevăzute 
cu cadă spa, uscător de păr și 
articole de toaletă.

FACILITĂŢI HOTEL
Oaspeții beneficiază de acces WiFi 
gratuit la recepție. Acest complex 
all inclusive oferă diferite opțiuni 
de luat masa, un centru spa cu 
servicii complete și unități de 

cazare spațioase, fiind situat la doar 
câteva minute de plaje frumoase și 
terenuri de golf de top. Oaspeții au 
la dispoziție facilități pentru diferite 
activități de agrement cursuri de 
scufundări. De asemenea, la complex 
sunt disponibile 2 piscine.
Complexul oferă o gamă largă de 
opțiuni de luat masa, care servesc 
prepărate din bucătăria americană, 
caraibiană, italiană și mexicană.

HIGHLIGHTS
Complexul a primit certificare 
de turism responsabil din părtea 
Biosphere and Travelife Gold.

De la 1.849 €
Perioada: 30.03–07.04

LOCALIZARE
Este un complex spectaculos de 4* 
amplasat într-una din cele mai bune 
zone din Punta Cana: plaja Bavaro.

DOTĂRI CAMERĂ
Frigider, facilitati pentru cafea/
ceai, uscător de păr, baie, TV LCD 
program satelit, aer condiționat, 
telefon, seif(contra cost)

FACILITĂŢI HOTEL
2 Restaurante tip bufet, 4 
Restaurante A la Carte, 8 Baruri 
(unul langa piscină și unul în 
piscină). Club de noapte, pizzerie, 
restaurant Italian, Snack Bar, 2 
Piscine exterioare, program animatie, 
Miniclub, recepție, spalatorie, 

Supermarket, Wi-Fi contra cost. 
Părcare publică gratuita. 
Alte tipuri de camere, camere duble 
Deluxe.

WELLNESS
Centru Spa de lux cu servicii 
contra cost (sauna, masaj, cada cu 
hidromasaj, baie de aburi).

HIGHLIGHTS
Centru Spa de lux; Teren de golf 
în apropiere; Centru comercial; 
Miniclub, facilitati pentru copii; 
Amplasare pe plaja cu nisip alb.

De la 1.709 €
Perioada: 30.03–07.04

Tip cameră Tarif

Dublă standard 1709 €/ persoană/ 8 nopţi/ All inclusive/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Junior suite 1849 €/ persoană/ 8 nopţi/ All inclusive/ bilet avion
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Royalton Punta Cana 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Wellness
Salon 
infrumusetare, 
sauna (contra cost)

Highlights
• Facilitati 

exclusiviste 
pentru clientii care 
rezerva camere 
din Diamond Club

• Camera speciale 
pentru tinerii 

casatoriti (luna de 
miere)

•  Arealele “Adults 
only” va vor 
garanta momentul 
vostru de liniste, 
în cuplu.

Highlights

Complexul RIU 
Republica este 
perfect pentru 
practicarea 
sporturilor nautice 
și a activitatilor 
în aer liber, dar 
și pentru viata 
de noapte, cu 

spectacole și 
muzica live. 
Oaspetii au 
la dispozitie 
1007 spatii de 
cazare intime și 
confortabile, cu 
dotari care satisfac 
toate necesitătile.

LOCALIZARE
Hotelul este situat pe plaja statiunii 
Bavaro, la 800m de Punta Blanca, 
1,6km de Clubul de Golf Cana Bay, 
8,2km de Părcul Acvatic Dolphin 
Island, 8,5km de Palma Real 
Shopping Village și la 27km de 
Aeroportul Internațional Punta Cana.

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiționat, baie privata, uscător 
de păr, telefon, Tv prin cablu, Wi-Fi 
gratuit, fier și masa de calcat, filtru 
de cafea, minibar, seif electronic și 
balcon sau terasa.

FACILITĂŢI HOTEL
Recepție disponibila 24 de ore, servicii 
concierge, 10 baruri, 10 restaurante 
ce servesc o gama larga de prepărate 

cu specific local și internațional, room 
service, Wi-fi gratuit, sala fitness, 
cazinou, părc acvatic, piscină, volei pe 
plaja, playstation, biliard și tenis de 
masa, snorkeling, caiac și scuba diving.
Programe de divertisment variate: 
cursuri de gatit, cursuri de dans, 
cursuri, spectacole live și de teatru în 
aer liber. 

De la 1.975 €
Perioada: 30.03–07.04

LOCALIZARE
Complexul RIU Republica – membru 
al lantului hotelier RIU Hotels & 
Resorts și deschis in vara anului 
2016, este amplasat pe malul marii, 
în Arena Gorda din Punta Cana.

DOTĂRI CAMERĂ
Toate spatiile de cazare ofera aer 
condiționat și ventilator in tavan, 
balcon sau terasa mobilata,baie 
proprie cu dus si chiuveta, uscător de 
păr, articole de toaleta gratuite, TV 
LCD programe satelit, internet Wi-Fi 
gratuit, minibar, telefon, seif, fier și 
masa de calcat, cafetiera, serviciu 
zilnic de curatenie, balcon/terasa.

FACILITĂŢI HOTEL
Destinat exclusiv adultilor peste 
18 ani, resortul ofera facilitati care 
includ tot ce ai putea avea nevoie 
pentru a petrece o vacanta minunata 
și relaxanta alături de părtener sau 
de prieteni: două piscine infinite cu 
terase spatioase, sala de gimnastica, 
jacuzzi și baie de aburi, precum și un 
centru wellness cu servicii complete. 
Gratie serviciului All-Inclusive non-
stop, oaspetii pot gusta prepărate 
delicioase din bucataria dominicana 
la restaurantul bufet al hotelului, 
precum și la restaurantele cu tematica 
italiana, asiatica sau grill-steakhouse. 

De la 1.899 €
Perioada: 30.03–07.04

Riu Republica 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

Tip cameră Tarif

Dublă GV 1899 €/ persoană/ 8 nopţi/ All inclusive/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă Deluxe 1975 €/ persoană/ 8 nopţi/ All inclusive/ bilet avion
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Tanzania
ZANZIBAR

Situat la sud de Ecuator si in vecinatea 
Tanzaniei, Zanzibar beneficiaza de o clima cu un 
grad ridicat de umiditate, iar sezonul ploilor se 
situeaza intre martie si mai, dar temperaturile 
raman destul de ridicate, in jurul a 30° C, in 
timp ce sezonul uscat debuteaza in iunie si 
dureaza pana in octombrie. Incepand cu luna 
noiembrie se inregistreaza iar precipitatii 
importante, care inceteaza pana la sfarsitul 
lui decembrie. In general, zona de coasta este 
ideala pentru o vacanta intre iunie si octombrie.

Tara majoritar musulmana, in Zanzibar exista 
cateva reguli privind codul vestimentar. Astfel, 

doamnele trebuie sa isi acopere umerii sa sa 
evite tinutele transparente sau extravagante, 
mai ales daca va aflati in afara resorturilor 
turistice.

Pentru a tolera mai bine temperaturile ridicate, 
alegeti haine din bumbac, in sau matase. Nu 
uitati sa va acoperiti capul cu o palarie sau 
cu un sal. Mai adaugati in bagaje solutiile de 
protectie solara si cele contra insectelor, un 
kit de prim ajutor, un filtru de apa, lanterna 
(baterii de rezerva), harta cat mai detaliata a 
tarii, un binoclu si aparatul foto.

Cetatenii romani care doresc sa-si petreaca 
vacanta in Zanzibar, au nevoie de viza care se 
acorda in sistem VOA. Aceasta se elibereaza in 
baza pasaportului cu o valabilitate de minimum 
6 luni de la intrarea in tara, a unui certificat 
medical care sa ateste ati efectuat vaccinul 
importriva malariei, biletul de avion dus-intors 
si rezervarea de la hotel sau voucherul emis.
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Diamonds Mapenzi Beach 5

BILET AVION ALL INCLUSIVE

LOCALIZARE
Diamonds Mapenzi Beach este 
situat pe faleza satului Kiwengwa, pe 
coasta de est a insulei Zanzibar. 

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele complexului Diamonds 
Mapenzi Beach sunt mobilate în stilul 
tradițional al Africii de Est. Fiecare 
cameră are pat cu plasă de țânțari și 
un patio privat spațios.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul oferă 3 restaurante, 2 
baruri și un centru spa. Internet 
wireless este disponibil în zonele 
publice și este gratuit. Ocean Reef, 
restaurantul principal, servește un 
mic dejun bogat, prânz și cină, iar 

complexul organizează seri tematice 
speciale în fiecare săptămână. 
Pizzeria Nakupenda oferă pizza și 
salate proaspete, iar restaurantul 
Suli-Suli propune un meniu à la 
carte.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Duble superioare.

HIGHLIGHTS
Animalele de companie sunt 
acceptate la cerere, gratuit.

De la 1.535 €
Perioada: 26.07–04.08

LOCALIZARE
Este situat în părtea de nord – est 
a insulei Zanzibar, in mijlocul unei 
gradini luxuriante, la malul oceanului.

DOTĂRI CAMERĂ
Bungalow construit în stilul tipic 
insulei, cu pereți albi și acoperis din 
frunze de palmier. Fiecare unitate 
de cazare are terasa cu vedere la 
gradina. De asemenea, camerele 
sunt dotate cu aer condiționat, baie 
privata.

FACILITĂŢI HOTEL
3 piscine exterioare, restaurant, 
room service, magazin de suveniruri, 
crama de vinuri.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Bungalow.

WELLNESS (CONTRA COST)
In cadrul centrului SPA oaspetii se 
pot relaxa optand pentru masaje, 
tratamente de frumusete cu 
cosmetice traditionale africane sau 
se pot delecta la piscină Spa-ului.

HIGHLIGHTS
Pe plaja din Matemwe, inconjurat de 
gradini tropicale.

De la 1.609 €
Perioada: 26.07–04.08

Green&Blue Ocean Lodge 4

BILET AVION  MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

BGW GV 1609 €/ persoană/ 8 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă Deluxe 1535 €/ persoană/ 8 nopţi/ All inclusive/ bilet avion
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LOCALIZARE
Dream of Zanzibar este un complex 
luxos situat pe plaja din Kiwengwa, 
pe coasta de nord-est a Zanzibarului. 

DOTĂRI CAMERĂ
Fiecare cameră este decorată cu 
mobilier de lux și are o terasă privată 
spațioasă. Toate camerele oferă TV 
prin satelit, minibar și facilități de 
ceai și cafea. Baia proprie include 
duș și articole de toaletă gratuite.

FACILITĂŢI HOTEL
Complexul este înconjurat de 
grădini exotice și se află pe plaja 
Pwani Machangani, cu vedere la 
Oceanul Indian. Proprietatea pune 
la dispoziție un club dedicat copiilor 

și centrul spa Dream, care oferă 
tratamente orientale, precum și 
un centru de sporturi de apă și 
scufundări. Pentru relaxare, oaspeții 
au la dispoziție 2 piscine cu zonă 
pentru copii.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Suite, Highlights, proprietatea are 
și un centru de sporturi acvatice, 
cum ar fi windsurfing și navigație cu 
catamaranul.

De la 1.519 €
Perioada: 26.07–04.08

LOCALIZARE
Nungwi Resort & Spa este situat pe 
coasta de nord-vest a Zanzibarului, la 
55 km de Stone Town. 

DOTĂRI CAMERĂ
Aer condiționat, paturi cu baldachin 
cu plasa contra insectelor, TV cu 
ecran plat, halate și papuci, telefon, 
cosmetice exclusive “Healing Heart”, 
conexiune Wi-Fi (gratuit),baie cu dus, 
uscător de păr, minibar, cafetiera, 
dressing, CD/DVD player, terasa.

FACILITĂŢI HOTEL
Recepție, restaurant principal, 2 
restaurante à la carte (african și 
asiatic – este necesara rezervare), 
3 baruri, club pentru copii, piscine, 

magazine, casa de schimb valutar, 
curatatorie/spalatorie, plaja privata.

WELLNESS (CONTRA COST)
Centru Spa ofera masaje și baie de 
aburi.

HIGHLIGHTS
Plaja privata unde se pot practica 
sporturi nautice și un centru 
de scufundari, delicii culinare la 
restaurantele hotelului.

De la 1.785 €
Perioada: 26.07–04.08

Hideaway of Nungwi 5

BILET AVION  DEMIPENSIUNE

Diamonds Dreams 5

BILET AVION  DEMIPENSIUNE

Tip cameră Tarif

Junior suite 1758 €/ persoană/ 8 nopţi/ Demipensiune/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă Deluxe 1519 €/ persoană/ 8 nopţi/ Demipensiune/ bilet avion
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Thailanda
PHUKET

De-a lungul ultimilor ani, popularitatea Phuket 
a crescut semnificativ, a început un boom 
turistic adevărat. Acest lucru se datorează 
numeroaselor avantaje ale acestui paradis 
insulă: in mai multe plaje, natura frumoasa, o 
varietate de divertisment și mare curată. Toate 
acestea în fiecare an atrage tot mai mulți turiști 
spre Phuket.

Orasul Phuket este gazda celor mai frumoase 
plaje din Thailanda. Asa ca, daca sunteti 
amatori de soare, plaje intinse, acoperite cu 
nisipul cel mai fin, aici este locul perfect pentru 
o vacanta de vis. Fie ca sunteti in concediu 

cu familia sau planuiti o luna de miere, nu se 
poate sa nu gasiti printre plajele din Phuket 
locul ideal pentru voi.

Plaja Bangtao este una dintre cele mai mari. 
In trecut, o renumita zona miniera, a fost 
tranformata astazi intr-un resort turistic de 
lux. Sezonul noiembrie – aprilie este cel mai 
aglomerat, dar si cel mai frumos. Plaja este 
perfecta pentru relaxare, iar nuantele de 
smarald ale oceanului sunt exact ce va trebuie 
pentru a va simti cu adevarat in concediu.

Daca sunteti amatori de petreceri pana la 
orele tarzii din noape, atunci ar trebui sa va 
indreptati atentia spre Plaja Patong, renumita 
pentru atmosfera vibranta si numarul mare de 
restaurante si cluburi de noapte. Nici ziua nu 
veti duce lipsa de motive de distractie! 

Desi este o plaja destul de aglomerata, daca 
va instalati sezlongul la marginea golfului, 
va puteti bucura de liniste. Patong este si 
destinatia preferata a pasionatilor de sporturi 
nautice. Aceia dintre voi care vor pur si simplu 
sa se relaxeze, nu ar trebui sa rateze sesiunile 
de masaj thailandez care se tin in corturi. 
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Thara Patong Beach & Spa 4

BILET AVION MIC DEJUN

Horizont Karon Beach 4

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Hotelul este situat în provincia 
Phuket, la 20 km distanta față de 
orașul și Aeroportul Internațional 
Phuket și la 15 minute distanta față 
de plaja Patong. 

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele sunt spatioase, cu 
decor asitic, seif, DVD player, aer 
condiționat, televizor, acces la 
internet wireless gratuit, cafetiera 
și ceanic.

FACILITĂŢI HOTEL
Hotelul este impărtit în 2 aripi: 
Aripa Horizon pentru familii cu copii, 
iar Aripa Club doar pentru adulti. 
Dispune de 2 piscine exterioare, un 
club și piscină pentru copii, gradina 

și terasa. 2 restaurante: unul cu 
prepărate asiatice și internaționale, 
iar celalalt doar cu mancare indiana. 

WELLNESS
Sontaya Spa ofera masaje relaxante 
(contra cost).

HIGHLIGHTS
Aripa Horizon cu facilitati pentru 
familii cu copii. 
Aripa Club dedicata exclusiv adultilor.

De la 1.305 €
Perioada: 04.03–12.03

LOCALIZARE
Este situate la doar 3 minute de 
mers pe jos de Plaja Patong. Orașul 
Phuket este la 25 de minute de mers 
cu mașina.

DOTĂRI CAMERĂ
Toate camerele au aer condiționat 
și oferă vedere la grădină și piscină. 
De asemenea, camerele sunt dotate 
cu TV prin satelit, DVD player și 
minibar.

FACILITĂŢI HOTEL
Thara Beach Resort & Spa pune la 
dispoziție WI-Fi gratit în tot hotelul, 2 
piscine în aer liber, centru de fitness, 
spa și centru wellness, 2 restaurante. 
Restaurantul Tantawan servește 
mâncăruri internaționale, fiind 

specializat în prepărate din fructe 
de mare proaspete. Restaurantul La 
Piazza oferă prepărate din bucătăria 
italiană. 
În plus, există 3 baruri în aer liber 
unde oaspeții pot savura băuturi.

ALTE TIPURI DE CAMERE
Duble premier.

HIGHLIGHTS
Complexul Thara Patong este la 10 
minute de mers pe jos de Centrul 
Comercial Jungceylon și de cartierul 
Bangla Road, cu viața sa de noapte.

De la 1.365 €
Perioada: 04.03–12.03

Tip cameră Tarif

Dublă Deluxe 1365 €/ persoană/ 8 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă superior 1305 €/ persoană/ 8 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion
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Movenpick Resort 5

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Situat în sud-vestul insulei Phuket, 
la câțiva metri de plaja Karon. 
Statiunea Patong Beach este la 10 
km iar aeroportul Internațional din 
Phuket la 30 km.

DOTĂRI CAMERĂ
Camerele au decor thailandez 
modern și vedere frumoasa la mare 
sau la gradina. TV LCD programe 
satelit, minibar, aer condiționat.

FACILITĂŢI HOTEL
La Restaurantul Pacifica optiunile 
culinare includ prepărate braziliene 
și orientale.
Café Studio, 4 piscine în aer liber, 
sala de gimnastica.

Play Zone ofera diverse optiuni de 
divertisment, printre care un DVD 
lounge și console Playstation.

WELLNESS
Centrul spa cu servicii contra 
cost ofera o varietate de masaje 
terapeutice. 

HIGHLIGHTS
Amplasat aproape de plaja
Centrul spa.

De la 1.539 €
Perioada: 04.03–12.03

LOCALIZARE
Această proprietate este la 2 minute 
pe jos față de plajă. Burasari Phuket 
este o proprietate tropicală situată 
pe plaja Patong, la 10 minute de 
mers pe jos de Jungceylon Shopping 
Mall. 

DOTĂRI CAMERĂ
Burasari Resort pune la dispoziție 
camere cu aer condiționat și balcon 
sau terasă privată. Toate camerele 
au TV prin satelit și apărat de făcut 
ceai/cafea. Acestea includ papuci și 
articole de toaletă gratuite. Oaspeții 
beneficiază de un minibar cu produse 
gratuite. Unele camere oferă acces 
direct 
La piscină.

FACILITĂŢI HOTEL
Oaspeții se pot relaxa pe șezlongurile 
de lângă piscină, admirând vegetația 
înconjurătoare. Centrul Spa by 
Burasari oferă masaje thailandeze 
tradiționale și tratamente de 
înfrumusețare. 

HIGHLIGHTS
Aproape de plaja.

De la 1.379 €
Perioada: 04.03–12.03

Burasari Resort 4

BILET AVION MIC DEJUN

Tip cameră Tarif

Dublă Deluxe 1379 €/ persoană/ 8 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion

Tip cameră Tarif

Dublă superior 1539 €/ persoană/ 8 nopţi/ Mic dejun/ bilet avion
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Circuite
Expresia “abia astept sa merg in acest circuit” 
iti suna cunoscut?

Poate te-ai intrebat mereu de ce unii oameni 
aleg sa mearga in grup si sa viziteze intr-un 
timp scurt cat mai multe orase si obiective. 
Raspunsul este simplu: pentru ca isi doresc pe 
langa ceea ce vor vedea, sa auda si frumoasele 
povesti ale ghizilor insotitori, si sa isi ia de pe 

cap grija organizarii unui traseu minutios. 

Daca nu ai optat niciodata pentru un astfel de 
concediu, te sfatuim sa incerci macar o data un 
circuit cu autocarul sau avionul. Cu siguranta iti 
vei schimba parerea.
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Circuit China – Grand Tour

CHINA – GRAND TOUR

ZIUA 1: BUCUREŞTI – PARIS – 
BEIJING (23 AUG)

Întâlnire cu însoţitorul 
de grup la ora 13:00 la 
aeroportul Henri Coandă 
(Otopeni) pentru îmbarcare 
cursa AIR FRANCE cu 
destinaţia Bejing (via Paris).

ZIUA 2: BEIJING (24 AUG)
Sosire la Beijing la ora 15:20. 
Transfer în oraş, vizitarea 
Pieţei Tian’anmen – cea mai 
mare piaţă din lume, devenită 
simbol naţional. Vom lua 
prânzul la un restaurant local 
şi ne continuam programul 
cu vizitarea Templului Cerului, 
constructie care se intinde pe 
o suprafaţa de cca 2.700.000
mp. Templul a fost construit
în anul 1420 în timpul
Dinastiei Ming, ca sacrificiu
inchinat Cerului.

ZIUA 3: BEIJING (25 AUG)
După micul dejun, începem o 
excursie care va dura întreaga 
zi: vizitarea Oraşului Interzis 
(Palatul Imperial, în fapt un 
complex ce însumează 9.999 
de cladiri, pe o suprafaţa 
totala de 720.000 mp). 
Vizitam apoi Palatul de Vara, 
incarcat de o istorie de 800 
de ani, palat ce adaposteste 
cea mai bine conservata 

grădina regală din China. Cina 
la un restaurant local, avand 
ca preparat principal rata, 
gătită după metode străvechi, 
de la anii 1300. Cazare în 
Beijing, la hotel 3*.

ZIUA 4: BEIJING (26 AUG)
Mic dejun. Excursie de o zi care 
începe cu vizitarea Marelui Zid – 
seciţiunea Badaling – structura 
imensa, cu o lungime de 6.700 
km. Zidul traverseaza cinci 
provincii ale Chinei şi a fost 
construit în scop de aparare. 
Excursia continua cu prânz la 
un restaurant local şi oprire 
pentru fotografii la Stadionul 
Olimpic. Cina la restaurantul 
hotelului sau la un restaurant 
local. Cazare în Beijing.

ZIUA 5: BEIJING – XI’AN (27 
AUG)
Mic dejun. Astăzi vom vizita 
cartierul de arta 798 şi 
vom face un Tur Hutong cu 
Ricsa. După amiază vom 
lua prânzul la o familie 
locala şi apoi avem timp 
liber pentru cumpărături 
în Beijing, într-unul dintre 
centrele comerciale sau pe 
străzile special amenajate în 
acest scop. După cina servita 
devreme la un restaurant 
local, ne îmbarcam în trenul 
de noapte cu destinaţia Xi’an 

(cuşetă de dormit pentru 
patru persoane – prea 
locarea nu este posibila decat 
la faţa locului, în funcţie de 
situatia existenta).

ZIUA 6: XI’AN (28 AUG)
Sosire în Xi’an. Mergem la 
hotel pentru micul dejun, 
iar după prânz vizitam 
Pagoda Gastei Salbatice 
care reprezinta una din 
cladirile remarcabile din 
Xi’an, aflata în interiorul 
templului Da Ci’en construit 
în 589 AC (este locul de unde 
s-a raspandit budismul în
China). Continuam cu Fabrica/
Atelier de Jad, urmată de
vizita la celebra Armata de
Teracota a imparatului Qin
Shi Huagandi, una dintre
descoperirile arheologice de
senzaţie ale sec. XX, un sit
al carui renume rivalizeaza
cu cel al Marelui Zid. în jur
de 8000 de razboinici şi cai
de lut în marime naturala au
fost ingropaţi în anul 210 î.Hr.,
ca o „armata a spiritelor”,
menita sa pazeasca
mormantul Primului Imparat.
Prânzul şi cina vor fi servite la
restaurante locale. Cazare în
Xi’an la hotel 3*.

ZIUA 7: XI’AN (29 AUG)
După micul dejun se vizitează 
Muzeul de Istorie şi Vechiul 
Zid al Oraşului, urmate de 
Marea Moschee. Apoi, timp 
liber. Prânzul şi cina vor fi 
servite la restaurante locale. 
Cazare în Xi’an la hotel de 3*.

ZIUA 8: XI’AN – GUILIN (30 
AUG)
Mic dejun la hotel. Urmeaza 
transferul la aeroport pentru 
îmbarcare la zborul cu 
destinaţia Guilin (vegetatia 
abundenta de la conifere 
la bambus, forme de relief 
neobişnuite şi pesteri 
deosebit de frumoase fac 
din Guilin o nestemata a 
turismului chinezesc). Se 
vizitează Fubo Hill. Cazare în 
Guilin, hotel 3*.

ZIUA 9: GUILIN – YANGSHUO 
– GUILIN (31 AUG)
După micul dejun ne vom
îmbarca pentru o croazieră
pe râul Li spre Yangshuo.
Croazieră ne
Va ramane intiparita în
memorie datorită peisajelor
exotice unice: pescari care
folosesc cormorani la pescuit,
barci din bambus, imagini
superbe. Prânz pe vapor.
Timp liber în Yangshuo şi

intoarcere la Guilin. Cazare în 
Guilin, hotel 3*.

ZIUA 10: GUILIN – SHANGHAI 
(01 SEPT)
Mic dejun. Transfer la 
aeroport pentru zborul spre 
Shanghai, Perla Orientului, o 
metropola multiculturala cu 
caracteristici atât tradiţionale 
cat şi moderne. După 
aterizare, transfer la hotel 
şi timp liber pentru relaxare. 
Cazare în Shanghai, la hotel 
3*.

ZIUA 11: SHANGHAI (02 
SEPT)
Mic dejun, urmat de vizita la 
Grădina Mandarin Yu. Vom 
continua sa descoperim 
oraşul şi atractiile sale: 
Templul lui Buddha de Jad, 
cu statuia din preţiosul 
material venit din Myanmar, 
Promenada Bund – veritabila 
expozitie de arhitectura 
internaţională, datorită 
cladirilor impunătoare 
construite de-a lungul sau şi 
cosmopolita Strada Nanjing, 
pentru cumpărături. Cazare 
în Shanghai, la hotel 3*.

ZIUA 12: SHANGHAI – 
SUZHOU (03 SEPT)
După micul dejun vom merge 
spre Suzhou, unde vom vizita 

TRASEU: Baijing, Xi’an, Guilin, Shanghai
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gradinile şi Muzeul Suzhou. 
Prânzul va fi servit la un 
restaurant local. Apoi ne vom 
plimba în centrul vechi şi vom 
vizita o fabrica de matase. 
Cina şi cazare în Suzhou, la 
hotel 3*.

ZIUA 13: SUZHOU – TONGLI – 
SHANGHAI (04 SEPT)
După micul dejun vom pleca 
spre Tongli, un micut oraşel 
pe apa, ale carui canale i-au 
adus denumirea de „Venetia 
Estului”. Prânzul va fi servit la 
un restaurant local. Apoi ne 
vom îndrepta către Shanghai. 
Cina şi cazare în Shanghai, la 
hotel 3*.

ZIUA 14: SHANGHAI – PARIS – 
BUCUREŞTI (05 SEPT)
Mic dejun matinal sau la 
pachet. Transfer la aeroport 
pentru îmbarcare cursa 
AIR FRANCE cu destinaţia 
Bucureşti (via Paris). Decolare 
la ora locala 10:20. Sosire la 
Bucureşti la ora 23:00.

SERVICII INCLUSE:
•  transport cu avionul

Bucureşti – Beijing şi
Shanghai – Bucureşti cu 
compania AIR FRANCE, via 
Paris 

•  transport cu avionul Xi’An – 
Guilin şi Guilin – Shanghai cu
companii locale

•  11 nopţi cazare la hoteluri de
3* superior: 3 nopţi Beijing,
2 nopţi Xi’an, 2 nopţi Guilin,
3 nopţi Shanghai, 1 noapte 
Suzhou

•  1 noapte transport cu trenul
vagon de dormit (cuşetă de 4
persoane) Beijing- Xi’an

•  pensiune completa pe întreg
circuitul

•  transport cu autocar local 
dotat cu aer conditionat
conform itinerariului

•  transferuri aeroport – hotel
– aeroport

•  vizite şi intrări la obiectivele
turiştice mentionate în 
program

•  croazieră pe Râul Li
•  ghizi locali
•  însoţitor român de grup

NU SUNT INCLUSE:
•  taxele de aeroport interne şi

internaţionale = 495 EURO
– se pot modifica, valoarea
acestora va fi comunicata 
inainte de plecare cu cca
2 săptămâni, la emiterea
biletelor şi după obtinerea
vizei

•  taxa de viza şi procesare
acte = 70 EURO

•  bacşiş pentru şoferi si ghizi
locali (se practica) = 40 USD,

se vor achită prin însoţitorul 
de grup, la sosirea în China

•   asigurarea medicală de
călătorie (obligatorie): ~
36 lei/persoană (pentru
persoane până la 65 de ani);

•  asigurarea storno
(opţionala): se încheie
odată cu contractul de 
comercializare a pachetului
de servicii turiştice, în pachet
cu asigurarea medicală de
călătorie (cost informativ 
asigurare storno + medicală:
64 lei/persoană, pentru
persoane până la 65 ani).

ORAR INFORMATIV DE ZBOR 
(ORE LOCALE): 
• 23.08: Bucureşti 15:10 – Paris

17:20 / 23:25 – Beijing 15:20
(pe 24.10)

• 05.09: Shanghai 10:20 – Paris
16:35 / 19:10 – Bucureşti
23:00 

GRUP MINIM:
• 25 persoane. Pentru grup 21-

24 persoane se percepe un
supliment de 40 €/ persoană.
Pentru grup 16-20 persoane
se percepe un supliment de
80 €/persoană. De asemenea, 
în cazul unui grup mai mic, 
agenţia îşi rezerva dreptul
de a schimba compania 
aeriană sau hotelurile, cu
păstrarea standardelor şi 

cu informarea prealabila a 
turiştilor înscrişi. Locurile 
confirmate suplimentar 
faţă de grupul rezervat pot 
fi la un tarif mai mare (în 
funcţie de disponibilitatile 
la avion şi cazare) şi se 
supun unor reguli diferite de 
decomandare.

TERMEN LIMITA DE 
INSCRIERE:
• 6 săptămâni înaintea plecării.

1.580 €/persoană
Plecări: 23 august–05 septembrie
(14 zile/ 12 nopţi)
Supliment cameră single: 380 €
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ZIUA 1: BUCUREŞTI – HAIFA 
– TIBERIAS
Întâlnire la ora 08:30 pe
Aeroportul Internaţional
Otopeni “Henri Coandă”,
cu reprezentantul agentiei.
După formalităţile
vamale, îmbarcare pe
cursa El Al 574, Bucureşti
(10:45) – Tel Aviv (13:20).
Aterizare pe aeroportul
Ben Gurion. Deplasare
pe coasta Mediteranei la
Haifa, splendid oraş-port
la Marea Mediterana, aflat
într-un mare golf la poalele
Muntelui Carmel. Vizitarea
Manastirii Stela Maris. Vom
admira Templul cultului
Bahai, cu gradinile pe terase
suspendate. Parasim Haifa şi
ne îndreptăm spre Tiberias/
Nazaret. Cina şi cazare
hotel Bali categoria ”turist”
(similar) în Tiberias.

ZIUA 2: MUNTELE TABOR – 
CANA GALILEII – NAZARET – 
CAPERNAUM – TIBERIAS 
Mic dejun. Deplasare spre 
Muntele Tabor. Vizitarea 
Bisericii Ortodoxe ridicată 
pe locul unde s-a petrecut 
Schimbarea la Faţă (transfer 
maxi-taxi: 5 €/persoană, se 
achită la Agentie). Nazaret, 
vizitarea Bisericii Catolice 
Buna Vestire, ridicată pe 

locul casei Sfintilor Ioachim 
şi Ana, şi a Bisericii Ortodoxe 
Sf. Arhanghel Gavril, cu 
izvorul unde acesta i-a 
vestit Fecioarei Maria ca va 
naste pe Iisus Hristos-Fiul 
lui Dumnezeu, pictata de 
fratii Morosanu în anul 1977. 
Capernaum, supranumit 

“Oraşul Domnului”, Tabgha 
unde Iisus a săvârşit minunea 
înmulţirii pâinilor şi peştilor. 
Muntele Fericirilor – locul 
unde Mântuitorul a rostit 
Fericirile. Opţional, în funcţie 
de timpul disponibil, mini-
croazieră cu o copie a ”bărcii 
lui Iisus”, pe apele Marii 
Galileii (preţ informativ: 10 €/
persoană). Cina şi cazare la 
hotel în Tiberias.

ZIUA 3: TIBERIAS – VALEA 
IORDANULUI – AMMAN 
Mic dejun. Deplasare 
Tiberias-Râul Iordan – Chibut 
Yardenit,” locul amenajat al 
Botezului”. Deplasare la Ben 
Shean (Decapolis); vom trece 
peste podul Seik Husein, 
apa Iordanului, trecând din 
Israel în Iordania. Deplasare 
la Jerash (anticul Gerasa), 
important oraş în perioada 
româna. Vizitarea vechiului 
oraş cu impunătoarea poartă 
de intrare (Hadrian), strazi, 
arce şi coloane deosebit de 

bine pastrate. Vom vizita 
Forumul Oval, Amfiteatrul, 
Templul lui Zeus, Aleea 
Cardo, în linie dreapta cu 
peste 200 de coloane în stil 
Doric şi Ionic. Continuand 
printre munti şi vai adanci, 
ne îndreptăm spre Amman, 
capitala Regatului Hasemit 
al Iordaniei, numita în 
antichitate Philadelphia. Cina 
şi cazare la hotel ARENA 
AMMAN 3*sup. (similar) în 
Amman.

ZIUA 4: AMMAN – PETRA – 
AMMAN 
Mic dejun. Deplasare cu 
autocarul spre anticul 
Petra (aproximativ 3h şi 
30 min/sens), pe originala 
“Autostrada a Desertului”. 
Vizitarea extraordinarei 
capitale a Nabateenilor, 
săpată în stâncă roz, 
redescoperita în anul 1812 
după o cautare de circa 
300 de ani, una dintre cele 
mai spectaculoase realizări 
ale umanităţii. Vom vedea 
defilee înguste, faţade 
sapate în stâncă, temple, 
morminte funerare. Ne vom 
opri în special pentru a 
vizita Tezaurul Al Khazanek 
şi Amfiteatrul. Petra a fost 
inclusă prin vot universal în 
anul 2007 în rândul noilor 

7 minuni ale lumii antice şi 
moderne. Petra cu comorile 
ei reprezinta cea mai 
cunoscuta atractie turiştica 
a Iordaniei (se recomanda 
incaltaminte comoda pentru 
mers pe jos cca.5km). Parasim 
Petra si, trecând peste Valea 
lui Moise, revenim la Amman. 
Cina şi cazare în Amman.

ZIUA 5: MUNTELE NEBO – 
MAREA MOARTA – IERIHO 
– BETHLEEM
Mic dejun. Ne îndreptăm spre
Muntele Nebo (800m), unde
Moise a fost ingropat, fiind
astfel cel mai respectat loc
Sfant din Iordania. Pe acest
munte, puteti vedea ce a
vazut Moise: o panorama
impresionanta ce cuprinde
Valea Iordanului, Marea
Moarta, Ierihonul, Ierusalimul,
teritoriu denumit “Pamantul
Sfant!”. Prima Biserica de
pe Muntele Nebo a fost
construita la finele sec.
al-IV-lea pentru a marca
locul unde a murit Moise
şi a fost ingropat, fiind un
loc de pelerinaj pentru
crestini, după cum a fost
desemnat de insusi Papa
Paul Ioan II. Deplasare spre
valea Iordanului, vizitarea
locului real al Botezului
lui Iisus. Continuam spre

granita şi vom trece din 
Iordania în Israel în dreptul 
oraşului Ierihon. Prima oprire: 
Qumran la Marea Moarta 
(-400m), cea mai joasa mare 
de pe glob. Scurta oprire 
la magazinul cu produse 
cosmetice&restaurant / 
autoservire. Scurtă oprire la 
Marea Moarta (45 minute). 
Intrăm în Cisiordania, pentru 
vizitarea celui mai vechi 
oraş din lume: Ieriho. Vizită 
la Biserica Românească cu 
Hramul “Tuturor Sfintilor” 
şi Căminul aferent. Cina şi 
cazare la hotel SHEPHERD 
PLAZA 4* (similar) în 
Bethleem.

ZIUA 6: BETHLEEM – 
IERUSALIM – MUNTELE 
SIONULUI
Mic dejun. Vizitarea Bisericii 
Ortodoxe a Nativităţii şi a 
Criptei unde Dumnezeu S-a 
făcut Om, pentru mântuirea 
noastră (aici se află o icoană a 
Maicii Domnului “Apărătoarea 
Bethleemului”, făcătoare de 
minuni); Biserica româno-
catolică Sfanta Ecaterina şi 
Grota Laptelui sau “Grota 
pruncilor ucişi”. OFERTĂ! 
Transfer cu microbuze arabe 
în deşertul Iudeii, pentru 
vizitarea Mânăstiriior Sfântul 
Teodosie (sec.V) şi Sfântul 

Circuit Israel – Iordania
TRASEU: Nazaret, Marea Galileii, Amman, Petra, Muntele Nebo, Marea Moartă, Jeriho, 
Bethleem, Ierusalim
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Sava cel Sfintit (sec.IV) (preţ 
informativ: 5 €/persoană, 
se achită la faţa locului). 
Ierusalim. Vizita pe Muntele 
Sionului, la Biserica Adormirii 
Maicii Domnului, Foişorul 
”Cina cea de Taină” – locul 
primei Biserici din lume, 
Mormântul Marelui Rege 
David. Vizita în zona sitului 
arheologic “Cardo” şi la ”Zidul 
Plangerii”. Cina şi cazare la 
hotel în Bethleem.

ZIUA 7: MUNTELE 
MĂSLINILOR – IERUSALIM 
Mic dejun. Deplasare cu 
autocarul spre Muntele 
Măslinilor. Continuăm pe 
jos cu vizitarea Bisericilor 
Pater Noster (Tatal Nostru) 
şi Dominus Flevit (Domnul a 
plans), Grădina Getsimani cu 
Biserica Naţiunilor, Biserica 
Mormântului Maicii Domnului 
şi Peştera Getsimani. Vom 
intra în Cetatea Sfântă prin 
poarta Sfântului Arhidiacon 
Ştefan. Parcurgerea pe jos 
a Viei Dolorosa cu cele 14 
staţii în care s-a oprit Iisus 
pe Drumul Crucii, până la 
Sfântul Mormânt. Vizitarea 
Bisericii ”Sfântului Mormânt” 
– “Centrul Pământului
Creştin”. Urcare pe Golgota,
Piatra Ungerii, vizitarea
tuturor Paracliselor Sfinte.

Cina şi cazare la hotel în 
Bethleem.

ZIUA 8: EIN KAREM – LUD 
(LIDA) – TEL AVIV – 
BUCUREŞTI 
Mic dejun. Deplasare la 
Ein Karem – patria Sf. Ioan 
Botezătorul, unde vom vizita 
Biserica Sf. Ioan ridicată 
pe locul naşterii Sfântului 
Ioan Botezătorul şi Fântâna 
Fecioarei Maria. Continuăm 
spre Lud, antica Lida, unde 
vom vizita Biserica Sfântului 
Gheorghe Biruitorul (unde 
se află Moaştele Sfântului şi 
Brâul cu care a fost legat). 
Scurt tur auto al oraşului 
Tel Aviv – Jaffa, cel mai 
mare şi cosmopolit oraş din 
Israel. Vizita în cetatea Jaffa. 
Deplasare spre Aeroportul 
Internaţional ”Ben Gurion” 
Tel Aviv, pentru formalităţile 
de plecare. Îmbarcare cursă 
El Al LY 571 cu decolare la ora 
18:05 şi sosire la Bucureşti la 
ora 20:55.

SERVICII INCLUSE:
•  transport avion cu Compania 

EL AL, Bucureşti – Tel Aviv –
Bucureşti

•  7 nopţi cazare cu
demipensiune (bufet suedez), 
la hoteluri ctg.”Turist”
echivalent 3* sup./ 4*,

conform programului: 2 nopţi 
Tiberias, 2 nopţi Amman, 3 
nopţi Bethleem 

•  transport autocar modern 
(dotat cu aer condiţionat),
pentru executarea
programului în Israel

•  intrări la obiectivele turiştice
din Israel

•  asistenţă pe aeroportul din
Tel Aviv, la sosire

•  ghizii locali vorbitori de
limba română, la principalele
obiective în Bethleem şi
Ierusalim

•  autocar (a/c) şi ghid
iordanian în Iordania

•  însoţitor român de grup/
Tour Leader

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ:
•  taxele de aeroport: 160

€/persoană (pot suferi
modificari) – se achită la
agenţie

•  bilet de intrare Petra: 55
€/persoană – se achită la
agenţie

•  taxa intrare-ieşire Iordania:
20 €/persoană, se achită la
agenţie,

•  Transfer microbuz Muntele
Tabor: 5 €/persoană – se
achită la agentie

•  “tips” (bacşişurile) se
practica în Orientul Apropiat: 
20 €/persoană în Israel şi
10 €/persoană în Iordania

(pentru ghizii locali, şoferi, 
hoteluri şi restaurante, care 
se achită la faţa locului 
reprezentantului agenţiei 
locale/Tour Leader);

•  băuturi, mese opţionale
sau alte intrări care nu sunt 
incluse în program.

•  asigurare medicală
şi asigurare storno
(recomandate)

GRUP MINIM: 30 PERSOANE
• Supliment grup 25-29

persoane: 30 €/persoană;
Supliment grup 21-24
persoane: 85 €/persoană.
Pentru un număr mai mic 
de 20 participanţi preţul se
recalculează sau excursia
se reprogramează. De

asemenea, în cazul unui 
grup mai mic, agenţia 
îşi rezervă dreptul de a 
schimba compania aeriană 
sau hotelurile, cu păstrarea 
standardelor şi cu informarea 
prealabilă a turiştilor înscrişi. 

• Locurile confirmate
suplimentar faţă de grupul 
maxim rezervat pot fi la un 
tarif mai mare (în funcţie 
de disponibilităţile la avion
şi cazare) şi se supun
unor reguli diferite de
decomandare.

689 €/persoană
Plecări: 13-20 iunie
(8 zile/ 7 nopţi)
Supliment cameră single: 200 €

ISRAEL | IORDANIA
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ZIUA 1 – MIERCURI
Întâlnire la ora 12.30 cu 
ghidul la Aeroportul Otopeni 
– check în Alitalia pentru 
destinaţia Milano. Decolare 
la ora 14.30. Sosire la ora 
15.45. Transfer pe autostrada 
(Milano-Verona). Cazare în 
zona Padova – Venetia.

ZIUA 2 (MIC DEJUN) 
În Veneţia, deplasare cu 
vaporaşul (Piaţa Tronchetto, 
Canal Giudeca, Piaţa San 
Marco şi retur). Se vizitează: 
Palatul Dogilor, Puntea 
Suspinelor, Piazza şi Bazilica 
San Marco şi plimbare 
pietonala pe Canale Grande 
până la Podul Rialto. Opţional 
(cu vaporaşul) la Murano şi 
Burano. Ora 20.30 – plecare 
din Piaţa Tronchetto.
Cazare în zona Padova – 
Venetia.

ZIUA 3 (MIC DEJUN) 
În Verona (90 min) se 
vizitează: Palazzo Capuleti, 
Balconul Julietei, Piaţa Bra 
şi Amfiteatrul român. în 
MILANO se vizitează: Castelul 
Sforzesco (exterior), Domul, 
Piaţa Opera “SCALA” cu 
statuia lui Leonardo Da 
Vinci şi Galeriile Vittorio 

Emanuele.Timp liber. Ora 
20.30-deplasare cu autocarul 
la hotel. Cazare în Milano.

ZIUA 4 (MIC DEJUN) 
Deplasare pe traseul Lacul 
Como (popas)-Lacul Lugano 
(popas)-Varese-Lacul 
Maggiore (popas). Cazare în 
Milano.

ZIUA 5 (MIC DEJUN) 
În Torino (90 min)-vizita 
Domul San Giovani cu 
GIULGIUL lui ISUS CRISTOS 
şi (exterior) Palazzo Reale şi 
Palazzo Madama. în Genova 
– vizita (90 min) Catedrala 
San Lorenzo şi Casa Cristofor 
Columb (situata în oraşul 
marinaresc).Vizita TURNUL 
din PISA (90 min.). Cazare în 
Florenta.

ZIUA 6 (MIC DEJUN)
Vizita în FLORENTA:Piazza 
della Signoria,Palazzo 
Vecchio,Domul,Biserica 
Santa-Croce (mor-mintele lui 
Galileo Galilei, Michelangelo, 
Rossini), Ponte Vecchio. 
Timp liber. Sugestii: vizita 
muzee- Galeria Uffizzi, Palatul 
Pitti, Grădina Boboli. Ora 
19-deplasare pe autostrada 

(Florenta–Bologna). Cazare în 
zona Forli–San Marino

ZIUA 7 (MIC DEJUN) 
Popas în statiunea Rimini si 
vizita SAN MARINO. Cazare în 
zona Perugia.

ZIUA 8 (MIC DEJUN) 
În Assisi (oraş sfant) se 
vizitează Basilica Sf. Francisc 
(cele 2 biserici suprapuse, 
frescele lui Giotto, mormantul 
Sf. Francisc). Cazare în zona 
Napoli – Pompei.

ZIUA 9 (MIC DEJUN) 
La POMPEI- vizita oraşul 
ingropat de eruptiile 
vulcanului VEZUVIU. 
Croazieră în Insula CAPRI. 
InNapoli-vizita: Piaţa 
Plebiscitului, gara maritima 
şi în exterior Palatul regal şi 
Teatrul San Carlo. Cazare în 
Roma.

ZIUA 10 (MIC DEJUN)
Se vizitează Piaţa San 
Pietro(Basilica), VATICAN 
(Muzeul, Capela Sixtina, 
Catedrala) şi în 30 min. 
Castelul Sant Angelo. Ora 
17 – vara/ ora 16 – toamna, 
tur (3 ore) pietonal cu ghid 
pe traseul: Piaţa Del Popolo, 

Piaţa Spaniei, Fontana di 
Trevi, Pantheonul, Piaţa 
Venezia, Columna lui Traian şi 
Capitoliul. Cazare în Roma.

ZIUA 11 (MIC DEJUN)
Se vizitează Complexul 
Colosseum – Palatin – 
Forumul român. Timp liber. 
Cazare în Roma.

ZIUA 12 – DUMINICA (MIC 
DEJUN)
Deplasare la TIVOLI –vizita 
Vila D’este. Transfer la 
aeroport. Decolare la ora 
21.30. Aterizare la Otopeni, 
luni, la ora 00.40.

PREŢUL INCLUDE: 
•  servicii ghid român; 
•  bilet avion Bucureşti – Roma 

– Bucureşti;
•  transport (fara zilele 10 şi 

11) cu autocar 2** cu aer 
conditionat ;

•  11 cazari cu mic dejun la 
hoteluri de 3*** (camere, 
pentru 2 persoane, cu tv, aer 
conditionat, şi grup sanitar 
propriu cu dus) ;

PREŢUL NU INCLUDE: 
•  biletele de intrare pt 

vizitarea obiectivelor turiştice 

(muzee,asezaminte de cult, 
etc.) şi nici ghizii pt acestea.

PREŢ:
•  655 €+ 270 € (se achită 

obligatoriu la agenţia din 
România) pentru:

•  taxe aeroport/securitate/
check-in, transfer aeroport-
hotel-aeroport şi comision, în 
total = 195 € ;

•  Venetia (25 euro) = 
transport (autocar, vaporaş) 
şi taxe autocar intrare în 
Venetia;

•  Capri (50 euro) = transport 
(autocar, vaporaş la Capri, 
teleferic), comision şi ghid 
local în Capri.

•  supliment single 295 є.
•  copiii sub 12 ani (neimpliniti) 

au o reducere de 40 euro.
•  grup minim 25 turişti.

925 €/persoană
Plecări: 17 august, 14 septembrie
(12 zile/ 11 nopţi)

Circuit Italia – San Marino – Vatican
TRASEU: Roma, Milano, Napoli, Florenţa, Torino, Verona, Genova, Pisa, Veneţia, Murano, 
Burano, Capri, Pompei, Rimini, Assisi, Tivoli, Lacurile Maggiore, Lugano şi Como
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ZIUA 1 
Sambata, ora 17.30, întâlnire 
cu ghidul român la Aeroportul 
Otopeni-check în Blue Air 
pentru destinaţia Lisabona. 
Decolare la ora 19.30, sosire 
la ora 22.10 în Lisabona. 
Transfer la hotel.
Cazare în Lisabona.

ZIUA 2 (MIC DEJUN)
Deplasare la Fatima – vizita 
(90 min) sanctuarul dedicat 
Fecioarei Maria.Deplasare 
la Porto-cazare (aprox. ora 
16). Timp liber. Posibilitate de 
plaja şi baie în ocean. Cazare 
în Porto.

ZIUA 3 (MIC DEJUN)
Între orele 9-12, tur Porto cu 
ghid local, apoi turiştii vor fi 
transferati cu autocarul la 
hotel, la plaja sau în centrul 
oraşului (obs. – ghidul român 
va insoti turiştii care raman 
în centrul oraşului). La ora 
19.30 – autocarul va reveni 
pentru deplasarea turiştilor 
din centrul oraşului sau de la 
plaja la hotel.Cazare în Porto.

ZIUA 4 (MIC DEJUN)
Deplasare la Sintra (vizita 
Castelul Regal Pena) şi la 
Cabo da Roca – cel mai vestic 

punct european, apoi popas 
(cate 30 min) în statiunile 
Cascais şi Estoril. Tur (3 ore) 
Lisabona cu ghid local. Cazare 
în Lisabona.

ZIUA 5 (MIC DEJUN)
Timp liber în Lisabona. Plaja 
şi baie. Opţional, seara 
portugheza. Cazare în 
Lisabona.

ZIUA 6 (MIC DEJUN)
Timp liber. Plaja şi baie. 
Transfer la aeroport. Decolare 
din Lisabona, ora 22.10. 

ZIUA 7 – VINERI. 
Sosire în Bucureşti la 
Aeroportul Otopeni la ora 
5.10.

PREŢUL INCLUDE: 
•  servicii ghid român + ghizi 

locali în Lisabona şi Porto;
•  transport avion Bucureşti – 

Lisabona – Bucureşti;
•  5 cazari cu mic dejun în 

hoteluri de 3*
•  transport (fara zilele 5 

şi 6) cu autocar 2* cu aer 
conditionat.

PREŢUL NU INCLUDE: 
• Biletele de intrare pt vizitarea 

obiectivelor turiştice (muzee, 
asezaminte de cult, etc.) şi 
nici ghizii pt acestea. 

PREŢ: 
• 490 €+195 € (se achită la 

obligatoriu la agenţia din 
România) pentru: taxe 
aeroport/securitate, transfer 
aeroport–hotel–aeroport şi 
comision. 

•  supliment single 145 euro.
•  la inscriere se achită minim 

250 euro.

•  copiii sub 12 ani (neimpliniti) 
au o reducere de 40 euro.

•  grup minim 15 turişti.

685 €/persoană
Plecări: 13 august, 27 august
(7 zile/ 6 nopţi)

Circuit Portugalia

TRASEU: Lisabona, Porto, Fatima, Estoril, Cascais, Cabo da Roca-Sintra

PORTUGALIA 
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ZIUA 1: BUCUREŞTI – 
MOSCOVA
Întâlnire cu însoţitorul de 
grup la aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) la ora 
12:10, pentru îmbarcare pe 
cursa companiei Aeroflot cu 
destinaţia Moscova. Sosire în 
capitala Rusiei la ora locala 
17:10. Transfer şi cazare la 
hotel Korston 4* sau similar. 
Cina la restaurantul hotelului.

ZIUA 2: MOSCOVA 
Mic dejun. în aceasta zi 
vom avea un tur panoramic 
de oraş ce include: Piaţa 
Rosie, construita în sec. al 
XVI-lea de Ivan cel Grozanic, 
Catedrala Sfantul Vasile, 
monumentul lui Puskin de 
pe strada pietonala Arbat. 
Continuam vizita oraşului 
cu o plimbare de o ora cu 
metroul moscovit, atractie 
turiştica de prima mana, în 
special pentru decorurile 
spectaculoase şi unice 
ale fiecarei statii. După 
amiază, vizitam Complexul 
Kremlin (o catedrala 
şi Armureria). Minunat 
monument arhitectonic şi de 
arta, odinioara fortareata, 
Kremlinul gazduieste astăzi 
cele mai frumoase palate şi 
catedrale din Rusia.

ZIUA 3: MOSCOVA 
Mic dejun. Timp liber sau, 
opţional, vizita la Galeriile 
Tretyakov – tezaurul naţional 
de arta al Rusiei. După-
amiază, se poate opta pentru 
o croazieră pe râul Moscova. 

ZIUA 4: MOSCOVA – ST. 
PETERSBURG
Mic dejun. Transfer la 
aeroport pentru îmbarcare pe 
cursa companiei Aeroflot cu 
destinaţia Sankt Petersburg. 
Sosire la St. Petersburg la 
ora 15:25. Transfer şi cazare 
la hotel Oktyabrskaya 4* 
(plecari: 15.06, 22.06) / hotel 
Dostoevsky (plecari 26.05, 
23.06, 01.07, 21.07, 10.08, 
18.08, 08.09) / hotel Lancaster 
4* (plecari: 16.06, 30.06) sau 
similar. 

ZIUA 5: ST. PETERSBURG
Mic dejun. Ziua de astăzi 
o dedicam oraşului St. 
Petersburg unde vom avea un 
tur panoramic cu Palatul de 
Iarna, strada Nevsky Prospekt 
cu celebrele sale poduri, 
Catedarala Sf. Isaac, Muzeul 
Rusiei, Piaţa Decembristilor, 
statuia lui Petru cel Mare, 
fortareata lui Petru şi Pavel 
(intrare inclusa). Fortareata 
Petru şi Pavel este cea mai 
veche constructie, fosta 

capitala a Imperiului Rus, 
acum emblema oraşului si 
locul unde se odihnesc multi 
din fostii tari ai Rusiei. Seara, 
opţional, va propunem un 
spectacol folcloric tradiţional 
rusesc.

ZIUA 6: ST. PETERSBURG – 
PUSKIN (OPŢIONAL) 
Mic dejun. în cursul diminetii, 
vom face o vizita la fosta 
resedinta a tarilor Rusiei – 
astăzi spatiul care gazduieste 
celebrul Muzeu de Arta 
Ermitaj, ale carui colectii 
valoroase sunt gazduite în 
Palatul de Iarna, unul dintre 
cele mai cunoscute palate 
imperiale. 
După-prânz, va propunem o 
excursie opţionala în oraşul 
Puskin, unde vom putea vizita 
Palatul Caterinei, inclusiv 
Camera de Chihlimbar şi 
parcul palatului. 

ZIUA 7: ST. PETERSBURG – 
PETERHOF (OPŢIONAL)
Mic dejun. Opţional, va 
propunem o excursie la 
Petrodvoret (Peterhof), 
resedinta de vara a tarilor 
rusi, situat la 34 km de St. 
Petersburg. Vom vizita Marele 
Palat şi grădina principala 
unde sunt amplasate 
statuia lui Samson cu leul şi 

fantanile în cascada. După 
amiază, opţional, vom vizita 
marile catedrale ale St 
Petersburgului: Catedrala 
Sf Isaac (a carei cupola este 
acoperita cu 100 kg de aur 
pur, fiind considerata a treia 
mare catedrala ca dimensiune 
din lume), Catedrala 
Mantuitorului Insangerat şi 
Catedrala Fecioarei din Kazan. 

ZIUA 8: ST. PETERSBURG – 
BUCUREŞTI
Eliberarea camerelor şi 
transfer la aeroport. 
Îmbarcare pe cursa companiei 
AEROFLOT către Bucureşti, 
cu schimbarea cursei la 
Moscova. Sosire la Bucureşti 
la ora 13:10.

SERVICII INCLUSE:
•  transport cu avionul 

Bucureşti – Moscova si retur 
Sankt Petersburg – Moscova 
– Bucureşti cu compania 
Aeroflot

•  transport cu avionul cursa 
interna: Moscova – St. 
Petersburg

•  transferuri aeroport – hotel 
– aeroport

•  3 nopţi cazare cu mic dejun 
în Moscova la hotel Korston 
4* www.korston.ru/moscow 
sau similar 

•  4 nopţi cazare cu mic dejun 
în St. Petersburg la hotel 
Oktyabrskaya 4* www.
oktober-hotel.spb.ru / hotel 
Dostoevsky 4* 

• Www.dostoevsky-hotel.ru 
/ hotel Lancaster 4* www.
lchotel.ru sau similar

•  1 cina la restaurantul 
hotelului în Moscova

• tururi panoramice cu ghid 
local Moscova şi Sankt 
Petersburg 

• vizitarea Catedralei Sf. 
Vasile
• vizita Metrou Moscova 
– cu intrare la staţiile 
reprezentative

• vizitarea Complexului 
Kremlin (o catedrala şi 
Armureria)

• vizitarea fortaretei Petru şi 
Pavel

• vizitarea Muzeul Ermitaj
• însoţitor român de grup

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ:
•  taxe de aeroport: 180 

€/persoană (pot suferi 
modificari) 

•  taxa viza şi procesare acte: 
55 €/persoană 

•  bacşişuri (se practica): 25 
€/persoană, se achită prin 
însoţitorul de grup, la sosirea 
în Rusia

•  asigurare medicală 

Circuit Rusia

TRASEU: Moscova, Sank Petersburg
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GRUP MINIM: 25 PERSOANE
• Pentru un grup de 

20 – 24 persoane, preţul 
se majoreaza cu 35 €/ 
persoană. Pentru un grup 
de 15 – 19 persoane, preţul 
se majoreaza cu 55 €/ 
persoană. Pentru un numar 
mai mic de 15 participanţi, 
preţul se recalculeaza sau 
circuitul se reprogrameaza. 
De asemenea, în acest caz, 
agenţia îşi rezerva dreptul 
de a schimba compania 
aeriană sau hotelurile, cu 

păstrarea standardelor şi 
cu consultarea prealabila a 
turiştilor înscrişi. Locurile 
confirmate suplimentar faţă 
de grupul maxim rezervat 
pot fi la un tarif mai mare (în 
funcţie de disponibilitatile 
la avion şi cazare) şi se 
supun unor reguli diferite de 
decomandare.

ORAR INFORMATIV DE ZBOR 
(ORE LOCALE):
• Bucureşti 14:10 – Moscova 

17:10

• Moscova 14:00 – Sankt 
Petersburg 15:25

• Sankt Petersburg 06:15 – 
Moscova 07:30 / Moscova 
09:55 – Bucureşti 13:10

EXCURSII OPŢIONALE 
•  preţuri informative (minim 

20 participanţi): 
•  vizita Galeriile Tretyakov: 35 

€/persoană
•  croazieră pe râul Moscova: 

35 €/persoană
•  seara folclorica tradiţional 

ruseasca: 55 €/persoană 

•  excursie la Puskin cu 
vizitarea Palatului Ecaterinei, 
inclusiv Camera de 
Chihlimbar: 60 €/persoană 

•  excursie Peterhof (Marele 
Palat şi parcuri): 60 €/
persoană

•  vizita la Marile Catedrale 
ale St Petersburgului: 45 €/
persoană

760 €/persoană
Plecări: 21.07, 10.08, 18.08, 08.09
(8 zile/7 nopţi)

Preţ pentru a treia persoană, 
adult sau copil (pat suplimentar 
în camera dublă): 
ATENTIE: patul suplimentar este 
pat pliant şi va fi adaugat într-o 
camera dublă, spatiul fiind limitat. 
Camerele cu 3 ocupanti sunt la 
cerere. 
Supliment camera single: 
195 EURO – plecari: 21.07, 10.08, 
18.08, 08.09
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ZIUA 1: BUCUREŞTI – 
BARCELONA
Întâlnire la ora 06:30 
dimineaţa la aeroportul 
Otopeni cu conducatorul 
de grup pentru îmbarcare 
cursa directa TAROM 
spre Barcelona. Sosire la 
Barcelona la ora 10:40 şi 
transfer la hotel. După-
amiază timp liber pentru 
vizitarea Barcelonei pe 
cont propriu sau alternativ, 
excursie opţionala la 
Manastirea Montserrat cu 
conducatorul de grup. Cazare 
în Barcelona la hotel 3* (HCC 
Covadonga, HCC Open, Rialto 
sau similar).

ZIUA 2: BARCELONA 
Mic dejun. Tur de oraş cu 
autocarul şi ghid local. 
Vom admira cele mai 
importante lucrari ale 
celebrului arhitect Antoni 
Gaudi: biserica Sagrada 
Familia (exterior), Catedrala 
(exterior), apoi vom traversa 
bulevardul Passeig de 
Gracia pe care se afla Casa 
Mila (La Pedrera) şi Casa 
Batllo. Turul de oraş se va 
incheia la ora prânzului, cu 
Stadionul Olimpic şi Colina 
Montjuic. După-amiază 
timp liber cumpărături sau 
vizita opţionala a Muzeului 

Etnografic Poble Espaňol. 
Cazare în Barcelona.

ZIUA 3: BARCELONA – 
VALENCIA (360KM)
Mic dejun. Plecare spre 
Valencia, unde avem prevazut 
un tur de oraş de jumătate de 
zi cu ghid local, care include 
zona portului, Muzeul Artelor 
şi Stiintelor (exterior) şi 
oraşul vechi. Turul oraşului 
vechi este pietonal şi cuprinde 
La Lonja de la Seda – obiectiv 
inclus pe lista patrimoniului 
UNESCO, considerat cel mai 
bine conservat exemplu al 
arhitecturii gothice tarzii, 
Catedrala care adaposteste 
– după cum sustine Vaticanul 
– autenticul Graal şi Piaţa 
Centrala – una dintre cele mai 
mari şi vechi piete din Europa. 
Cazare în Valencia la hotel 4* 
(Rey Don Jaime sau similar).

ZIUA 4: VALENCIA – 
GRANADA (470 KM)
Mic dejun. Transfer spre 
Granada cu o scurta oprire 
în Benidorm, una dintre 
cele mai cunoscute statiuni 
litorale ale Spaniei. După 
amiază ajungem în Granada 
unde este prevăzută cazarea 
la un hotel de 4* (Alixares sau 
similar). 

ZIUA 5: GRANADA – SEVILLA 
(250 KM)
Mic dejun urmat de vizitarea 
cu ghid local a Complexului 
Alhambra – ultimul bastion 
al maurilor şi unul dintre cele 
mai importante monumente 
de arhitectură islamică, fosta 
resedinta a regilor mauri. 
Vizita include şi Gradinile 
Generalife. Transfer spre 
Sevilla, c apitala provinciei 
Andalusia, al patrulea oraş ca 
marime al Spaniei. Seara timp 
liber pentru vizitarea oraşului 
pe cont propriu sau alternativ, 
opţionale spectacol Flamenco. 
Cazare Sevilla la hotel 4* 
(Gran Lar sau similar). 

ZIUA 6: SEVILLA
Mic dejun. Tur de oraş cu ghid 
local, incluzand Catedrala, 
Turnul Giralda, Piaţa Spaniei. 
Plimbare în zona vechilor 
pavilioane expozitionale. 
După-amiază timp liber 
pentru cumpărături sau, 
opţional, croazieră pe Râul 
Guadalquivir Cazare Sevilla. 

ZIUA 7: SEVILLA – CORDOBA 
– MADRID (530 KM)
Mic dejun. Plecare spre 
Cordoba (140 km), unde 
ne vom opri pentru a vizita 
oraşul vechi şi principalul sau 
obiectiv turiştic, Moscheea-

Catedrala (intrare opţionala). 
Vom incheia vizita cu vechiul 
cartier evreiesc, după care 
ne continuam calatoria spre 
Madrid. Sosire la Madrid în 
cursul serii, cazare la hotel 3* 
(Ganivet sau similar).

ZIUA 8: MADRID ŞI TOLEDO
Mic dejun. Tur de oraş cu 
ghid local. Sunt cuprinse 
principalele obiective 
turiştice: Puerta del Sol, Gran 
Via, Plaza Cibeles. Turul de 
oraş se încheie cu vizitarea 
Palatului Regal (intrare 
inclusa). După amiază plecare 
spre Toledo, oraş – muzeu, 
situat la doar 70 km de 
Madrid. Vom vizita oraşul 
impreuna cu însoţitorul de 
grup. Vizita include şi un 
atelier în care se fabrica 
celebrele sabii. Cazare 
Madrid. 

ZIUA 9: MADRID 
Mic dejun. Timp liber pentru 
cumpărături în Madrid sau 
pentru vizite individuale 
(Parcul Retiro, Muzeul 
Prado, Galeria de Arta 
Thyssen – Bornemisza). 
Opţional, excursie la Palatul – 
Manastire El Escorial. Cazare 
Madrid.

ZIUA 10: MADRID – 
BUCUREŞTI 
Mic dejun. Eliberarea 
camerelor şi transfer la 
aeroport (ora 10:00) pentru 
îmbarcare cursa directa 
TAROM Madrid– Bucureşti 
cu decolare la 12:15. Sosire la 
Bucureşti la ora 16:50. 

SERVICII INCLUSE:
•  transport avion cu 

compania TAROM Bucureşti 
– Barcelona şi Madrid – 
Bucureşti, curse directe 

•  9 nopţi cazare cu mic dejun 
în hoteluri 3* şi 4* standard 
conform itinerariului: 2 nopţi 
Barcelona, 1 noapte Valencia, 
1 noapte Granada, 2 nopţi 
Sevilla, 3 nopţi Madrid 

•  transport pe teritoriul 
Spaniei cu autocar dotat cu 
aer conditionat 

•  transferuri aeroport – hotel 
– aeroport 

•  tururi de oraş cu ghizi 
locali în Barcelona, Valencia, 
Granada, Sevilla şi Madrid

•  vizitarea oraşelor Cordoba şi 
Toledo cu însoţitorul de grup

•  intrări la următoarele 
obiective turiştice: Catedrala 
din Valencia, Palatul 
Alhambra şi Gradinile 
Generalife în Granada, 
Catedrala şi Turnul Giralda 

Circuit Spania

TRASEU: Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla, Cordoba, Toledo, Madrid 
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din Sevilla, Palatul Regal din 
Madrid

•  însoţitor român de grup 

VIZITE INCLUSE:
• Tururi de oraş cu ghizi locali 

în Barcelona, Valencia, 
Granada, Sevilla şi Madrid 
vizitarea oraşelor Cordoba şi 
Toledo cu însoţitorul de grup

• Intrări la: Catedrala din 
Valencia, Palatul Alhambra 
şi Gradinile Generalife în 
Granada, Catedrala şi Turnul 
Giralda din Sevilla, Palatul 
Regal din Madrid

NU SUNT INCLUSE: 
•  taxele de aeroport, 

securitate şi catering – 140 
EURO (se achită la agentie)

•  taxa de oraş pentru 
Barcelona: 2 € / persoană / zi, 
se achită direct la hotel

•  asigurarea medicală şi 
asigurarea storno (opţionale, 
recomandate)

•  bacşişuri pentru şoferi şi 
ghizii locali (se practica) – 25 
€ / persoană, se achită prin 
însoţitorul de grup, la sosirea 
în Spania

GRUP MINIM: 30 PERSOANE
• Pentru grup de 26-29 

persoane, se percepe 
un supliment de 35 €/
persoană, iar pentru 

grup 21-25 persoane se 
percepe un supliment de 
60 €/persoană. Pentru mai 
putin de 21 de persoane 
preţul se recalculeaza 
corespunzator sau circuitul 
se reprogrameaza. De 
asemenea, în cazul unui 
grup mai mic, agenţia 
îşi rezerva dreptul de 
a schimba compania 
aeriană sau hotelurile, cu 

păstrarea standardelor şi 
cu consultarea prealabila a 
turiştilor înscrişi. 

• Locurile confirmate 
suplimentar faţă de grupul 
maxim rezervat pot fi la un 
tarif mai mare (în funcţie 
de disponibilitatile la avion 
şi cazare) şi se supun 
unor reguli diferite de 
decomandare. 

ORAR DE ZBOR (ORE 
LOCALE):
• OTOPENI 08:30 – 

BARCELONA 10:40
• MADRID 12:15 – OTOPENI 

16:50

795 €/persoană
Plecări: 11 iulie, 17 august, 14 
septembrie 
(10 zile / 9 nopţi)

Supliment camera single: 230 
EURO
Reducere a treia persoană adulta 
în dublă (pat suplimentar): 25 
EURO
Reducere copil 2 – 10 ani cu doi 
adulti în camera dublă: 90 EURO
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ZIUA 1. BUCUREŞTI – 
TORONTO
Întâlnire la Aeroportul 
Internaţional Henri Coandă 
(Otopeni) cu însoţitorul de 
grup la ora 05:00; plecare 
spre Toronto, cu o schimbare 
a cursei la Paris pentru 
zborul transatlantic. Sosire 
la Toronto în cursul după-
amiezii. Transfer la hotel 3* şi 
cazare. Seara este rezervată 
pentru o scurta întâlnire 
informativa cu ghidul şi 
pentru odihnă, în vederea 
acomodarii cu noul fus orar. 

ZIUA 2. TORONTO & 
CASCADA NIAGARA 
Mic dejun. Dimineaţa 
ne vom intalni cu ghidul 
local şi impreuna vom 
vizita – în cadrul unui tur 
panoramic de oraş – cele 
mai importante atractii ale 
capitalei economice a statului 
canadian: Rogers Center, CN 
Tower, cladirile Parlamentului 
provinciei Ontario, Queen’s 
Park. După efectuarea turului 
de oraş ne vom îndrepta 
către Cascada Niagara şi vom 
admira de aproape aceasta 
uimitoare minune naturala, 
în cadrul unei plimbari 
cu vaporaşul Maid of The 
Mist. Seara ne intoarcem 
în Toronto, nu inainte de 

a cumpăra un souvenir 
de la magazinele aflate în 
apropierea cascadei. 

ZIUA 3. TORONTO – OTTAWA 
(450 KM)
Mic dejun. Vom urma ţărmul 
Lacului Ontario către 
oraşul colonial Kingston, 
spre estuarul fluviului St. 
Laurence. Ne vom relaxa 
într-o croazieră de o ora în 
arhipelagul celor 1000 de 
Insule. Întorşi pe tarm, ne 
vom îndrepta către capitala 
tarii, Ottawa, renumita 
pentru bulevardele largi, 
cladirile impunătoare 
şi gradinile publice cu 
lalele multicolore. Tur de 
oraş panoramic în care 
vom admira Cladirea 
Parlamentului, zona 
ambasadelor şi resedinta 
Guvernatorului Canadei. 
Cazare în Ottawa, hotel 3*.

ZIUA 4. OTTAWA – 
MONTREAL (212 KM)
Mic dejun. Vizitarea Muzeului 
Civilizatiilor. Parasim Ottawa 
şi intram în provincia 
francofona Quebec. Ne 
continuam drumul către 
Montreal unde cazarea este 
prevăzută la un hotel de 3*. 
Seara, opţional, tur Monreal 
by night. Se vizitează: oraşul 

olimpic Montreal (unde s-a 
desfăşurat olimpiada) şi 
Montreal Biodome; vom urca 
apoi cu autocarul pe Muntele 
Regal (Mont Royal) pentru a 
admira de la înălţime luminile 
oraşului. Vom strabate zona 
rezinentiala şi vom face 
o oprire în piaţa Jacques 
Cartier, în centrul vechi al 
oraşului, cea mai populara 
şi animata piaţa turiştica 
(cu magazine, restaurante şi 
spectacole în aer liber). Vom 
traversa râul Sf. Laurentiu 
pentru a admira panorama 
oraşului. Turul se va incheia 
cu o oprire în piaţa Operei şi 
a Teatrului Naţional. 

ZIUA 5.MONTREAL – QUEBEC 
CITY (250 KM)
Mic dejun. în cursul diminetii, 
avem prevazut un tur de oraş 
care ne va arata contrastul 
între oraşul vechi, cu stradute 
inguste şi oraşul modern cu 
cladiri impresionante. Ne 
deplasam apoi către Quebec 
City, cel dintai asezamant 
francez de pe continentul 
Nord American. Seara va 
propunem o cina (opţionala) 
într-unul dintre bistrourile 
romântice ale oraşului. 
Cazare în Quebec City la 
hotel 3*, unde vom ramane 

pentru următoarele două 
nopţi. 

ZIUA 6. QUEBEC CITY
Mic dejun, urmat de un 
tur de oraş cu ghid local. 
Quebec este un oraş 
încântător, istoric, cu un 
sarm european aparte. Vom 
vedea Cartierul Latin, parcul 
istoric Battlesfield – scena 
unor confruntări care au 
schimbat destinul Americii 
de Nord – Basilica, Citadela 
şi Palatul Regal (exterior). 
Apoi vom face o excursie spre 
nord, la Cote de Beaupre. 
Vom ajunge la altarul St Anne 
de Beaupre, primul loc de 
pelerinaj din America de Nord, 
şi la impresionanta Cascada 
Montmorency (83m). 

ZIUA 7. QUEBEC – BOSTON 
(640 KM)
Mic dejun. Traseul excursiei 
va urma linia stancoasa a 
ţărmului către sud, iar drumul 
spre Boston va cuprinde 
şi o oprire într-unul dintre 
satele pitoreşti de coasta 
cum ar fi Kennebunkport. Aici 
vom avea ocazia sa vedem 
viata obisnuita, de zi cu zi, a 
locuitorilor din Noua Anglie. 
Vom trece de Portsmouth, 
singurul oraş aflat pe coasta 
din zona New Hampshire. 

Vom ajunge seara la Boston, 
oraş important al Statelor 
Unite ale Americii, statul 
Massachusetts. Cazare hotel 
3* în zona Boston.

ZIUA 8. BOSTON
Boston este unul dintre cele 
mai vechi şi mai frumoase 
oraşe ale Americii. Vom vizita 
cu ghidul, printre altele: 
Trinity Church, cea mai veche 
catedrala din Boston, parcul 
şi gradinile publice Boston 
Common şi Beacon Hill – un 
cartier vechi în sil englezesc. 
După amiază este libera 
pentru o plimbare relaxanta 
într-una din gradinile publice 
ale oraşului sau pentru 
vizitarea Muzeului US 
Constitution. Alternativ, va 
propunem o o vizita opţionala 
la Muzeul Vrajitoarelor din 
Salem, Universitatea Harvard 
şi o croazieră relaxanta pe 
Râul Charles.

ZIUA 9. BOSTON – NEW 
YORK (360 KM)
Mic dejun. Plecare spre 
Big Apple. în cursul după 
amiezii, după ce ne vom 
caza la un hotel de 3* situat 
în MANHATTAN, avem 
prevazut un tur panoramic 
de oraş în cadrul caruia vom 
vizita cele mai importante 

Circuit Canada & SUA
TRASEU: Toronto, Niagara, Ottawa, Montreal, Quebec, Boston, New York, 
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atractii ale metropolei: 
Times Square, Greenwich 
Village, Central Park, Fifth 
Avenue, Rockefeller Center, 
Central Park, Lincoln Center 
(Metropolitan Opera), Soho, 
Zona Zero (fosta zona a 
Gemenilor). 

ZIUA 10. NEW YORK
Mic dejun. Timp liber 
pentru cumpărături şi vizite 
individuale în acest minunat 
oraş. Seara, opţional, tur de 
noapte al oraşului New York, 
incluzand: traversare cu ferry 
boat la Staten Islands pentru 
a vedea luminile oraşului, 
vizita şi oprire în Brooklyn 
pentru a admira Manhattan-ul 
de Est, cartierul boem Soho, 
Greenwich Village, faimoasa 
piaţa Times Square, vizita în 
cartierul cluburilor de noapte 
şi cele mai atractive locatii 
ale vietii de noapte din New 
York. Preţ informativ: 65 USD 
/ persoană, minim 25 platitori. 
Cazare în New York la hotel 3*.

ZIUA 11. NEW YORK – 
PHILADELPHIA – ATLANTIC 
CITY (OPŢIONAL) – 
WASHINGTON, DC (570 KM)
Mic dejun. Plecare spre 
Philadelphia, oraş istoric 
în care s-au scris şi 
adoptat două documente 
de importanta majora: 
Declaratia de Independenta 
şi Constitutia Statelor Unite. 
Vom face un tur de oraş 
în care vom vizita Parcul 
Independentei, vom vedea 
Liberty Bell, clopotul urias 
de 943 kg, simbol istoric al 
independentei, aflat în turla 

cladirii Independence Hall. 
în continuare, opţional, se 
poate face o mica abatere 
de la traseu pentru a vizita 
Atlantic City, considerat Las 
Vegasul Coastei de Est. Seara 
vom ajunge la Washington. 
Cazarea este prevăzută la un 
hotel de 3*. în limita timpului 
ramas disponibil, seara va 
propunem o plimbare în 
cartierul istoric Georgetown.

ZIUA 12. WASHINGTON 
Mic dejun. Astăzi vom vizita 
capitala celui mai important 
stat al lumii, cu cele mai 
cunoscute obiective turiştice, 
culturale şi politice. Turul 
de oraş dureaza cca 4 ore, 
timp în care vom vizita: 
Capitoliul, Memorialul Lincoln, 
Casa Alba – panorama, 
Cimitirul Memorial Arligton 
(mormintele familiei 
Kennedy), Curtea Suprema, 
Cladirea FBI – panorama. 
După amiază timp liber. 
Cazare Washington. Seara, 
tur de noapte al oraşului 
Washington pentru a admira 
superbele monumente ale 
oraşului, invaluite într-o 
multitudine de lumini şi culori. 
Se vizitează: memorialul 
Jefferson, memorialul celui 
de-al II-lea razboi mondial, 
memorialul Washington 
(exterior), gara centrala 
Union Station, cartierul 
chinezesc, centrul cultural 
Kennedy cu salile de 
spectacole şi opera, oraşelul 
George Town şi cele mai 
atractive locatii ale vietii de 
noapte. Timp liber pentru 
plimbare pe faleza râului 

Potomac, în George Town. 
Preţ informativ: 60 USD / 
persoană, minim 25 platitori.

ZIUA 13. WASHINGTON – 
BUCUREŞTI
Mic dejun. Timp liber până 
la ora 12:00, când vom 
elibera camerele. Transfer la 
aeroport pentru îmbarcare pe 
cursa transatlantica (decolare 
la ora 18:55 pe 05.07 sau 
17:50 pe 31.07).

ZIUA 14. 
Schimbarea cursei la Paris, 
respectiv Amsterdam; sosirea 
pe Aeroportul Otopeni este 
prevăzută în cursul prânzului. 

SERVICII INCLUSE:
•  transport cu avionul 

Bucureşti – Toronto, retur 
Washington – Bucureşti cu 
compania Air France KLM

•  12 nopţi cazare cu mic 
dejun continental inclus la 
hoteluri de 3*: 2 nopţi în 
Toronto, 1 noapte în Ottawa, 
1 noapte în Montreal, 2 nopţi 
în Quebec, 2 nopţi în zona 
Boston, 2 nopţi în New New 
York şi 2 nopţi în Washington

•  transferuri aeroport – hotel 
– aeroport şi transport 
cu autocar local conform 
itinerariului

•  tururi de oraş cu ghid local 
în Toronto, Ottawa, Montreal, 
Quebec

•  vizitarea turnului CN Tower 
în Toronto

• vizitarea Cascadei Niagara 
şi plimbare cu vaporaşul 
Hornblower (ex Maid of The 
Mist) 

• croazieră 1000 Islands

• vizitarea Muzeului Civilizatiei 
în Ottawa

• excursie la Côte de Beaupré 
(în provincia Quebec) şi 
Cascada Montmorency

• însoţitor român de grup

NU SUNT INCLUSE:
•  taxele de aeroport şi 

securitate = 435 EURO – 
se achită la agentie, pot 
suferi modificari – valoarea 
exacta va fi comunicata cu 2 
săptămâni înaintea plecării

•  taxa de viza = 160 USD la 
cursul afisat de BRD în ziua 
platii; se achită personal de 
către fiecare turist la orice 
sucursala a BRD 

•  taxa de viza Canada 
(Temporary Resident 
Visa- Single Entry 72 
EURO se achită personal 
de către fiecare turist la 
orice sucursala a Bancii 
Transilvania

• servicii de prelucrare taxa 
viza Canada 133 lei – sunt 
impuse de Ambasada Canadei, 
se achită la agentie – se pot 
modifica în funcţie de cursul 
valutar

• excursiile opţionale
• asigurarea medicală 
(obligatorie) şi asigurarea 
storno

• tips pentru şoferi, ghizi locali 
şi bagajisti (se practica) – 50 
USD, se plătesc la faţa locului

ORAR INFORMATIV DE ZBOR 
(ORE LOCALE):
• 23.06 (AIR FRANCE): 

Bucureşti 07:10 – Paris 09:20 
/ 13:55 – Toronto 16:10

• 05.07 (AIR FRANCE): 
Washington 18:55 – Paris 

08:25 a două zi / 10:25 – 
Bucureşti 14:15

• 19.07 (AIR FRANCE): 
Bucureşti 07:10 – Paris 09:20 
/ 13:55 – Toronto 16:10

• 31.07 (KLM): Washington 
17:50 – Amsterdam 07:15 a 
două zi / 09:25 – Bucureşti 
13:10

• 30 persoane. Supliment grup 
minim 25-29 persoane: 75 €/
persoană. Pentru un numar 
mai mic de participanţi 
preţul se recalculeaza, sau 
excursia se reprogrameaza. 
De asemenea, în cazul unui 
grup mai mic de 30 persoane, 
agenţia îşi rezerva dreptul 
de a schimba compania 
aeriană sau hotelurile, cu 
păstrarea standardelor şi 
cu consultarea prealabila a 
turiştilor înscrişi. 

• Locurile confirmate 
suplimentar faţă de grupul 
maxim rezervat pot fi la un 
tarif mai mare (în funcţie 
de disponibilitatile la avion 
şi cazare) şi se supun 
unor reguli diferite de 
decomandare.

• Supliment camera single: 835 
EURO

• Reducere copil 6-10 ani în 
camera cu ambii parinti (pat 
suplimentar): 220 euro

• Camere triple (un pat dublu 
şi un pat suplimentar): 
reducere 50 €/a treia 
persoană.

2.375 €/persoană
Plecari: 23 iunie, 19 iulie
 (14 zile / 12 nopţi)
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ZIUA 1 (01.03): BUCUREŞTI 
– DOHA 
Întâlnire cu însoţitorul de 
grup la aeroportul Otopeni la 
ora 18:00 pentru îmbarcare 
pe cursa QATAR AIRWAYS 
cu destinaţia Doha. Sosire la 
Doha la ora 01:35 şi plecare 
spre Ho Chi Minh la ora 02:25.

ZIUA 2 (02.03): HO CHI MINH
Sosire la Ho Chi Minh la ora 
13:40, transfer în centrul 
oraşului pentru un scurt 
tur panoramic. Vom admira 
Primaria, Catedrala Notre 
Dame, cladirea Postei şi piaţa 
locala Ben Thanh. După tur, 
transfer şi cazare la hotel 
Le Duy 3* sau similar. Seara, 
croazieră cu cina inclusa pe 
râul Saigon.

ZIUA 3 (03.03): HO CHI MINH 
– PIAŢA PLUTITOARE CAI BE 
(100 KM)
Mic dejun. Astăzi plecam 
spre Cai Be, oraş situat în 
inima Deltei Mekongului, 
unde fluviul se imparte 
într-o vasta retea de canale 
şi golfulete. Ne îmbarcam şi 
plecam în explorarea acestor 
canale. în drum, vom vizita 
piaţa plutitoare de la Cai Be 
unde se aduna zilnic zeci de 
ambarcatiuni pline cu fructe 
şi legume. După prânz (servit 

într-un restaurant local), vom 
reveni în Ho Chi Minh pentru 
cazare.

ZIUA 4 (04.03) HO CHI MINH 
– DANANG
Mic dejun. Continuam vizita 
în fostul Saigon, cunoscut 
timp de secole ca şi “Perla 
Orientului”. Vom vizita Muzeul 
de Istorie şi fostul Palat al 
Independentei. Transfer la 
aeroport pentru zbor Ho Chi 
Minh – Danang. Decolare 
la 14:00 şi sosire în Danang 
la 15:20. Transfer şi cazare 
la hotel Danang Riverside 3* 
sau similar. Timp liber pentru 
cumpărături, Vietnam fiind o 
destinatie foarte cunoscuta 
şi pentru nivelul scazut al 
preţurilor.

ZIUA 5 (05.03): DANANG – 
HOI AN – DANANG 
Mic dejun. în prima parte 
a zilei, vom vizita Muzeul 
Cham din Da Nang unde vom 
gasi marturii ale existentei 
misterioasei civilizatii Cham. 
Vom pleca apoi spre Hoi An 
(30 km), considerat cel mai 
cochet oraş din Vietnam, o 
localitate – port foarte bine 
conservata ce dateaza din 
secolul XV. Vom servi prânzul 
la un restaurant local şi vom 
face un tur pietonal cu ghidul 

local. Oraşul este situat 
într-un estuar cu plaje lungi, 
arhitectura fiind un mix de 
influente japoneze, chineze şi 
vietnameze. Vom descoperi 
şi admira podul japonez, 
multe case vechi şi stradute 
cochete. Seara, revenim în 
Danang pentru cazare.

ZIUA 6 (06.03): DANANG – 
HUE – DANANG (OPŢIONAL)
Mic dejun. Astăzi va 
propunem o excursie 
opţionala la Hue, vechea 
capitala a Vietnamului ce 
face parte din Patrimoniul 
Peisajele sunt spectaculoare! 
La sosirea în Hue ne vom 
îndrepta cu barca pe Râul 
Parfumurilor spre Palatul 
Imperial şi pagoda Thien Mu 
considerata simbolul oraşului. 
Vom vizita Mausoleul regelui 
Tu Duc, construit cu 20 de ani 
inainte ca regele sa moara, 
complexul final fiind format 
din peste 50 de monumente. 
Vom servi un prânz 
tradiţional şi seara, revenim 
în Danag pentru cazare. 

ZIUA 7 (07.03): DANANG – 
HANOI
Transfer dimineaţa devreme 
la aeroport pentru zbor 
Danang – Hanoi cu plecare 
la ora 08:10. Sosire în Hanoi 

la 09:30. Transfer în centrul 
oraşului pentru a admira 
Templul Literaturii – primul 
colegiu din Vietnam. Prânz la 
un restaurant local. După tur 
vom participa la un spectacol 
inedit cu papusi din lemn 
pe o scena de apa (Water 
Puppet Show). Transfer 
şi cazare la Hotel Flower 
Garden 4* (sau similar).

ZIUA 8 (08.03): HANOI – 
HALONG BAY
După micul dejun plecam 
spre golful Ha Long, unul din 
cele mai frumoase golfuri 
din lume, cu peste 3.000 
de insuliţe spectaculoase. 
Drumul prin delta Red River 
va dura aproximativ 3 ore. Ne 
îmbarcam pe vasul Victory 
Star Cruise. Vom începe 
croazieră navigand prin golful 
Bai Tu Long. Vom servi un 
prânz tradiţional (set menu) 
la bordul vasului. La ora 15:00 
ne vom îmbarca într-o barca 
mai mica pentru a vizita 
satul plutitor Vung Vieng, 
ocazie de a observa viata de 
zi cu zi a pescarilor. La ora 
16:00 vom reveni pe Victory 
Star Cruise. Doritorii se pot 
bucura de o sedinta de masaj 
(este necesara rezervare 
prealabila). La ora 18:00 
vasul va ancora în Ho Dong 

Tien unde va ramane pentru 
innoptare. Cina tradiţională 
(meniu fix) la bordul vasului.

ZIUA 9 (09.03): HALONG BAY 
– HANOI – SIEM REAP
Dimineaţa devreme (ora 
06:30) vom participa la un 
curs de Tai Chi – unul din 
cele mai eficiente tipuri de 
exercitii fizice şi psihice din 
lume. La ora 07:00 vom 
servi o gustare în salonul 
de mic dejun al vasului. în 
aceasta dimineaţa, vasul 
va naviga printre insuliţe 
pitoreşti. La ora 08:30 vom 
vizita Grota Sung Sot, cea 
mai mare şi impunătoare din 
golful Halong. Revenim pe 
vas pentru a servi o gustare 
(bufet). în jurul orei 11:00 
debarcam şi plecam spre 
aeroportul din Hanoi. Pe 
drum, scurta oprire într-un 
atelier de ceramica. Sosire 
la aeroportul din Hanoi, 
îmbarcare pe cursa spre Siem 
Reap cu plecare la ora 18:10. 
Sosire în Siem Reap la 19:50, 
transfer şi cazare la hotel 
Steung Siem Reap 3* sau 
similar

ZIUA 10 (10.03): SIEM REAP – 
COMPLEXUL ANGKOR
Ziua de astăzi este dedicata 
vizitei unuia din cele mai 

Circuit Vietnam, Cambodgia, Thailanda
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frumoase şi fascinante locuri 
de pe pamant: complexul 
Angkor, simbolul Cambodgiei, 
principala atractie a tarii, 
motiv pentru care ocupa 
un loc de cinste pe steagul 
naţional. După amiază este 
dedicata lui Anghkor Wat, 
literal “oraş templu”, probabil 
cea mai mare structura 
religioasa din lume. Cina 
la un restaurant local cu 
participarea la un spectacol 
tradiţional al Khmerilor. 

ZIUA 11 (11.03) SIEM REAP – 
COMPLEXUL ANGKOR
După micul dejun ne 
îndreptăm spre “bijuteria” 
complexului Angkor, templul 
Banteay Srey. Asa numita 

“Citadela a femeilor”, acesta 
este cel mai bine conservat 
templu din Cambodgia. Vom 
putea admira unele din cele 
mai frumoase exemplare 
ale artei tradiţionale 
khmere. Banteay Srey 
este unic datorită gresiei 
roz din care este construit, 
fiind recunoscut pentru 
minunatele basoreliefuri 
care il înfăţişează pe zeul 
hindus Shiva. Pe drumul spre 
acest templu, ne vom opri 
în satele localnicilor şi vom 
avea ocazia sa aflam mai 
multe informatii despre viata 
de zi cu zi a acestora. Vom 
vizita şi Muzeul Minelor. După 
amiază vom admira Srah 
Srang, Banteay Kdei, Ta Keo, 
Chaosay Tevoda şi Thomanon, 
temple remarcabile, aproape 
dispărute complet în jungla, 
dar care sunt inca vizibile si 
creeaza o imagine de neuitat. 

Revenim în Siem Reap pentru 
cazare. 

ZIUA 12 (12.03): SIEM REAP – 
BANGKOK
Mic dejun. Astăzi plecam 
cu autocarul spre Bangkok. 
Drumul dureaza aproximativ 
6 ore. Sosire în Bangkok în 
cursul serii, transfer la hotel 
Baiyoke Suite 3* sau similar. 

ZIUA 13 (13.03): BANGKOK
Mic dejun. Tur de oraş de 
jumătate de zi în Bangkok 
cu ghid local. Vom vizita 
templele Wat Traimit (Budha 
de Aur – statuie din aur 
masiv înaltă de 3 metri 
şi greutate de 5 tone şi 
jumătate), continuam cu Wat 
Pho (Budha Culcat – statuie 
gigantica, suflată cu aur, de 
15 metri înălţime şi de 46 
metri lungine, cu talpi frumos 
incrustate în sidef) şi Wat 
Benjamaborpit (Templul de 
marmura). Ziua continua cu 
vizita la Marele Palat, cea mai 
frumoasa marturie a vechiului 
regat siamez şi resedinta 
regilor Thailandei. După 
amiază timp liber pentru 
cumpărături. Seara, opţional, 
o cina la un restaurant pe o 
barca tradiţional thailandeza, 
croazieră fiind pe râul 
Chao Phraya. Se vor servi 
mancaruri tradiţionale şi 
spectacolul va cuprinde 
muzica live. 

ZIUA 14 (14.03) BANGKOK
Mic dejun. Vizita la piaţa 
plutitoare Damnoen Saduak. 
Turul va începe dimineaţa 
devreme cu vizita la cea mai 

cunoscuta piaţa plutitoare 
din Thailanda, iar până la 
destinatie vom trece pe 
langa campurile de orez, 
orhidee şi plantatiile de cocos. 
După participarea la piaţa 
plutitoare, vom face o oprire 
şi la templul Pra Pathom 
Chedi din provincia Nakorn 
Pathom. După amiază ne 
vom intoarce în Bangkok şi 
vom avea timp liber pentru 
cumpărături. 

ZIUA 15 (15.03): BANGKOK – 
DOHA – BUCUREŞTI
Dimineaţa devreme transfer 
la aeroport pentru îmbarcare 
cursa QATAR AIRWAYS spre 
Doha cu plecare la ora 09:15. 
Sosire la Doha la 12:30 şi 
plecare spre Bucureşti la 
14:10. Sosire la Bucureşti la 
18:15.

SERVICII INCLUSE:
•  transport cu avionul 

Bucureşti – Ho Chi Minh 
şi Bangkok – Bucureşti cu 
compania QATAR AIRWAYS 
(schimbarea curselor la 
Doha); 

•  transport avion: Ho Chi 
Minh – Danang, Danang – 
Hanoi, Hanoi – Siem Reap 
cu compania Vietnam 
Airlines;

•  transport cu autocar local 
Siem Reap – Bangkok;

•  13 nopţi cazare în hoteluri 
de 3* şi 4*: 2 nopţi în Ho 
Chi Minh, 3 nopţi în Danang, 
1 noapte în Hanoi, 1 noapte 
pe vas în Halong Bay, 3 
nopţi în Siem Reap, 3 nopţi 
în Bangkok;

•  12 mic dejunuri, 4 mese 
de prânz (zilele 3, 5, 7, 8), 3 
cine (zilele 2, 8, 10); 

•  excursiile, croazierele, 
vizitele şi intrările 
mentionate în program;

•  taxa procesare viză 
Vietnam;

•  însoţitor român de grup.

NU SUNT INCLUSE: 
•  taxe de aeroport zboruri 

intercontinental: 495 €/
persoană (pot suferi 
modificari);

•  taxe de aeroport zboruri 
cu companii locale: 95 €/
persoană (pot suferi 
modificari); 

•  taxa de viza şi procesare 
acte Thailanda: 35 €/
persoană;

•  bacşişuri (recomandate): 
35 USD/persoană (se achită 
însoţitorului român de grup 
la sosirea în Ho Chi Minh);

•  taxe de viza pentru 
Cambodgia 35 USD/
persoană, se plătesc la 
sosirea pe aeroportul 
din Siem Reap (tarif 
informativ);

•  asigurarea medicală 
(obligatorie);

•  asigurarea storno 
(opţionala, se încheie odată 
cu semnarea Contractului 
de Comercializare a 
Pachetului de Servicii 
Turiştice, în pachet cu 
asigurarea medicală);

•  excursiile opţionale şi 
intrările la alte obiective 
turiştice decât cele 
mentionate în program.

ORAR INFORMATIV DE ZBOR 
(ORE LOCALE):
• 01.03 Bucureşti 20:00 – 

Doha 01:35 / 02:25 – Ho Chi 
Minh 13:40 (pe 02.03)

• 04.03 Ho Chi Minh 14:00 – 
Danang 15:20

• 07.03 Danang 08:10 – Hanoi 
09:30

• 09.03 Hanoi 18:10 – Siem 
Reap 19:50

• 15.03 Bangkok 09:15 – Doha 
12:30 / 14:10 – Bucureşti 
18:15

GRUP MINIM: 
• 25 persoane. 

EXCURSII OPŢIONALE 
(MINIM 25 PARTICIPANŢI): 
• Excursie la Hue – vechea 

capitala a Vietnamului: 60 
USD/persoană.

• Cina şi plimbare pe râul 
Chao Phaya: 50 €/persoană.

1.750 €/persoană
Plecări: 01 martie, 15 martie
(15 zile / 13 nopţi)
Supliment camera single: 460 
EURO
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Disneyland Paris
În momentul în care ai făcut rezervările 
pentru Disneyland Paris, cu siguranţă le-ai 
făcut copiilor o bucurie pe care nu o vor uita 
niciodată. Pentru tine, însă, ca adult totul s-ar 
putea transforma într-o experienţă neplăcută 
dacă nu planifici câteva lucruri din timp aşa 
cum trebuie.

Dacă ai aterizat pe aeroportul Charles de 
Gaulle şi vrei să ajungi direct la parcurile de 
distracţie ai la dispoziţie un TGV care te duce 
direct la staţia Marne la Valleé. Ajungi cam în 12 
minute, iar biletul te costă 15 euro.

Dacă eşti într-o altă zonă a Parisului şi te 
îndrepţi către Disneyland, tot trenul este cea 

mai bună variantă. Un bilet dus din centrul 
Parisului costă 7,60 euro şi poate fi cumpărat 
din orice staţie de metrou sau RER (inclusiv de 
la automate). Copiii sub 10 ani plătesc doar 3,80 
euro. Durata unei călătorii este de aproximativ 
45 de minute, iar trenurile vin în medie o dată 
la 15 minute (se poate întâmpla să vină la 9 
minute, se poate să aştepţi şi o jumătate de 
oră).

Programul de vizitare a parcurilor în perioada 
de vară este 10 – 22.30 (ora 23 în weekend) 
pentru Disneyland şi 10 – 21 pentru Walt 
Disney Studios, dar dacă locuieşti la unul 
dintre hotelurile Disney ai la dispoziţie două 
ore ”magice”, între 8 şi 10 dimineaţa. În acest 

interval pot intra doar oaspeţii hotelurilor, 
aşa că intrarea se face mai rapid, iar cozile 
la atracţii sunt foarte mici, dacă nu chiar 
inexistente.
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283Paris | FRANŢA

LOCALIZARE
Hotelul Newport Bay Club 3* este 
construit în stilul Noii Anglii din anii 
20. Se află pe malul lacului Disney, la
15 minute de mers pe jos de parcuri
sau la 10 minute cu autobuzul.

FACILITATI
2 restaurante, 2 baruri cu vedere 
spre lac, magazin Disney, parcare, 
piscină interioară şi exterioară, 
saună, jacuzzi, masaj, sală de fitness.

CAMERE
Camerele au un pat mare dublu sau 
2 paturi, baie, telefon, TV, radio, aer 
condiţionat, minibar, seif.

HIGHLIGHT
Serviciu de transport gratuit între 
cele două parcuri. Copiii beneficiază 
de gratuităţi.

TARIFUL INCLUDE
Cazare 3 nopţi, mic dejun, bilete 
intrare în parcuri 4 zile, bilet avion 
compania Air France.

De la 794 €/persoană
Perioada: 28.03 – 31.03.2017.

Newport Bay Club 3

BILET AVION MIC DEJUN

LOCALIZARE
Situat aproape de intrarea la 
Disneyland Park şi de zona centrală 
din Disneyland Village.

FACILITATI
Hotelul dispune de restaurant, 
parcare proprie, acces persoane cu 
dizabilităţi, loc de joacă pentru copii, 
seif la recepţie.

CAMERE
Camere standard- baie cu duş/WC, 
TV satelit, telefon, cca 21 mp. Permit 
cazarea a maxim 4 persoane. 
Camere familiale- cca 42 mp. Permit 
cazarea a maxim 6 persoane.

HIGHLIGHT
Loc de joacă pentru copii, colţul 
copiilor în interiorul hotelului, sală 
de jocuri. Copiii beneficiază de 
gratuităţi.

TARIFUL INCLUDE
Cazare 3 nopţi, mic dejun, bilete 
intrare în parcuri 4 zile, bilet avion 
companiia Air France.

De la 562 €/persoană
Perioada: 28.03 – 31.03.2017.

Santa Fe 2

BILET AVION MIC DEJUN

DUBLĂ STANDARD 28.03 – 31.03.2017

2 ADULŢI 1124 €

D2 A Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de camer.roULŢI + 1 COPIL (7-11.99) 1493 €

DUBLĂ STANDARD 28.03 – 31.03.2017

2 ADULŢI 1588 €

2 ADULŢI + 1 COPIL (7-11.99) 1957 €
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tip de cameră. 

LOCALIZARE
Disneyland Paris 5* se află la doar 3 
minute de mers pe jos faţă de cele 
două parcuri de distracţii.

FACILITATI
2 restaurante (“Inventions”, cu 
specific internaţional; “California 
Grill”, cu preparate dintre cele mai 
rafinate); room service 24 ore din 
24; VIP Fastpass (pentru persoanele 
cazate în camerele Castle Club sau în 
suite); Fastpass (pentru persoanele 
cazate în camerele standard), intrare 
gratuită la Hurricanes Nightclub; 
piano bar Cafe Fantasia; un centru 
Spa exclusivist – “Celestia Spa”; 
piscină interioară, saună, baie cu 

aburi şi sală de fitness; “Minnie Club” 
pentru copii.

CAMERE
Camerele sunt dotate cu baie, telefon, 
televizor, aer condiţionat, minibar, 
seif şi uscător de păr. Pentru cei 
care preferă luxul şi camerele foarte 
spaţioase, există camere de tip family, 
suite sau camere Castle Club.

De la 1.227 €/persoană
Perioada: 28.03 – 31.03.2017.

LOCALIZARE
Hotelul New York 4* este situat la 10 
minute de parc şi dispune de shuttle 
bus gratuit pentru parcul de distracţii.

FACILITATI
Restaurant bufet, 2 restaurante a la 
carte, bar, Empire State Club private 
lounge bar, centru Fitness, piscină 
interioară şi exterioară, terenuri de 
tenis, patinuar, saună, baie cu abur, 
coafor, Mini Club Roger Rabbit, VIP 
Fastpass pentru oaspeţii Empire 
State Club, hamal şi parcare.

CAMERE
Hotelul dispune de camere spaţioase 
şi confortabile, decorate în stil art 
deco, dotate cu baie cu duş sau 

cadă, aer condiţionat, TV cu canale 
internaţionale, seif, telefon, minibar, 
service room, uscător de păr şi 
internet. Sunt disponibile şi camere 
cu vedere la lac.

HIGHLIGHT
Piscină interioară şi exterioară, 
cameră de jocuri video. Copiii 
beneficiază de gratuităţi.

TARIFUL INCLUDE
Cazare 3 nopţi, mic dejun, bilete 
intrare în parcuri 4 zile, bilet avion 
compania Air France.

De la 794 €/persoană
Perioada: 28.03 – 31.03.2017.

FRANŢA | Paris

New York 4

BILET AVION MIC DEJUN

Disneyland Paris 5

BILET AVION MIC DEJUN

Highlights
• Activitati pentru 

copii (Printesa
pentru o zi)

• Clubul lui Minnie
loc de joaca

• Copiii beneficiază
de gratuităţi

Tariful include
• Cazare 3 nopţi,

mic dejun, bilete
intrare în parcuri 

4 zile, bilet avion 
compania Air 
France.

DUBLĂ STANDARD 28.03 – 31.03.2017

2 ADULŢI 1588 €

2 ADULŢI + 1 COPIL (7-11.99) 1957 €

DUBLĂ STANDARD 28.03 – 31.03.2017

2 ADULŢI 2454 €

2 ADULŢI + 1 COPIL (7-11.99) 2823 €
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Croaziere
Croazierele au reputatia unor vacante 
sofisticate pentru cei foarte bogati. Ideea 
de croaziera i se potriveste oricui: proaspat 
casatoriti, celibatari, familii, cupluri, grupuri de 
prieteni.

Cabine de lux, servicii spa, rasfat regal si 
personal profesionist oricand la dispozitia ta… 
aceastea sunt doar cateva din garantiile ca 
poti sa te relaxezi excelent intr-o croaziera. In 

functie de banii pe care esti dispus sa ii aloci 
pentru croaziera se adauga mai multe facilitati.

Exista zeci de tipuri de croaziere si infinite 
posibilitati de petrecere a timpului liber. Exista 
inclusiv croaziere cu tematici diferite pentru 
pasionatii unui anumit gen musical, pentru 
iubitorii de ciocolata, pentru iubitorii de 
sporturi de apa… chiar si pentru pasionatii de 
sah. Tu ce preferinte ai? Sigur o sa gasesti o 

croaziera unde poti sa calatoresti impreuna cu 
oameni care iti impartasesc pasiunea.
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tipuri de croaziere. 

NORVEGIA | Fiorduri

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Southampton, Anglia ¯ 16:00

2 Pe mare

3 Stavanger, Norvegia 08:00 16:00 

4 CSkojolden, Norvegia 08:00 17:00

5 Alesund, Norvegia 09:00 19:00

6 Hellesylt, Norvegia 08:00 21:00

7 Geiranger, Norvegia 10:30 17:00

8 Bergen, Norvegia 09:00 17:00

9 Pe mare

10 Southampton, Anglia 08:00

Croazieră în Fiordurile Norvegiene – Norvegian Cruise Line
Linia Norwegian Cruise, vasul Norwegian Jade. Fiordurile Norvegiene, îmbarcare în 14 mai 2017, 8 nopţi/ 9 zile.

Luxosul vas Norwegian 
Jade este unul din cele mai 
graţioase vase din flota 
Norwegian. Experimentaţi 
eleganţa suitelor Courtyard, 
sau alegeţi din numeroasele 
cabine şi suite care fac 
compromisuri pentru grupuri. 
Cu 10 restaurante şi 12 baruri 
diferite la bord, există o 
ofertă largă de opţiuni de 
luat masa şi de distracţie.

TARIFUL INCLUDE
• cazarea în tipul de cabină

aleasă (ce include baie

proprie, pat, duş, televizor, 
aer condiţionat) 

•  trei mese principale în
restaurantele principale în 
stil bufet

•  accesul la toate
evenimentele de
divertisment de la bordul
vasului (cu excepţia
spectacolului Legends
Unplugged de pe vasul
Norwegian Epic)

TARIFUL NU INCLUDE:
• taxele portuare – 211 €/

persoană

• bacşişul
• masa în restaurantele cu

specific, etc.
• transportul până la / de la

portul de îmbarcare.

De la 848 €
adult în cabină dublă

Tip cabină Tarif

Cabină interioară cat. IX gurantee* 848 €/adult în cabină dublă

Cabină exterioară cu geam cat. OX guarantee* 1228 €/adult în cabină dublă

Cabină exterioară cu balcon cat. BX gurantee* 1468 €/adult în cabină dublă

Îmbarcare: 14 Mai 2017

Durata: 8 nopţi/ 9 zile

Tarifele sunt exprimate în euro şi sunt valabile pentru perioada menţionată, în limita 
locurilor disponibile.  
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tipuri de croaziere. 

Pullmantur | CARAIBE

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Colon, Panama ¯ 14:00

2 Cartagena, Columbia 09:30 19:00

3 Pe mare

4 Montego Bay, Jamaica 08:30 16:30

5 Grand Cayman, George Town 08:00 16:00

6 Pe mare

7 Puerto Limon, Costa Rica 08:00  15:00

8 Colon, Panama 06:30 ¯

Croazieră în Caraibe – Pullmantur
Pullmantur, vasul Monarch, îmbarcare din Colon 4, 11, 18, 25 Martie; 1, 8, 15, 22, 29 Aprilie 2017, 7 nopţi/ 8 zile.

Vasul Monarch şi-a păstrat 
locul său în istorie datorită 
faptului că a avut la cârmă 
o femeie, pe suedeza Karin
Stahre Janson. 

TARIFUL INCLUDE
• All inclusive la bord,

în restaurantele fără 
specialităţi

• cazarea în cabina aleasă
(dotată cu televizor, uscător
de păr, mini bar, prosoape)

• accesul gratuit pentru copii
în spaţii special amenajate
pe categorii de vârstă

• toate mesele principale
mic dejun, prânz şi cină) şi
gustări între mese ce pot
fi servite ori de câte ori se
doreşte, etc.

TARIFUL NU INCLUDE:
•  taxe portuare şi

guvernamentale 200 €/
persoană

•  bacşişul 72 €/persoană
•  excursiile opţionale
•  serviciul de cazare pre/post

îmbarcare, etc.
•  transportul până la / de la

portul de îmbarcare.

De la 399 €
adult în cabină dublă

Tip cabină Martie, Aprilie – fără 8, Aprilie Ianuarie, Februarie, 8 Aprilie

Cabină interioară 399 €/adult în cabină dublă 499 €/adult în cabină dublă

Cabină interioară superioară 429 €/adult în cabină dublă 529 €/adult în cabină dublă

Cabină exterioară 449 €/adult în cabină dublă 549 €/adult în cabină dublă

Cabină exterioară superioară 479 €/adult în cabină dublă 579 €/adult în cabină dublă

Cabină deluxe 599 €/adult în cabină dublă 699 €/adult în cabină dublă

Plecări din Colon:
- 4, 11 Februarie 2017
- 4, 11, 18, 25 Martie 2017
- 1, 8, 15, 22, 29 Aprilie 2017

Durata: 7 nopţi/ 8 zile

Tarifele sunt exprimate în euro şi sunt valabile pentru perioada menţionată, în limita 
locurilor disponibile.  
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tipuri de croaziere. 

CARAIBE | Marile Momente

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Bucureşti – Havana ¯ 05:00

2 Havana, îmbarcarea

3 Havana - -

4 Havana - -

5 Pe mare

6 Montego Bay - -

7 George Town - -

8 Cozumel - -

9 Debarcare de pe vasul MSC Opera şi Sejur 
în Varadero (4 nopţi)

10 26 Aprilie, Varadero-Bucureşti -

Croazieră în Caraibe – Marile Momente
Cozumel, Mexic, Montego Bay, Jamaica, Cuba, Georgetown, Insulele Cayman, vasul MSC Opera, îmbarcare în 
Havana, Cuba, în 14.04–26.04 2017, include perioada sărbătorilor Pascale, 14 zile.

DOTĂRI:
• cabinele interioare

sunt prevăzute cu pat 
matrimonial (la cerere poate 
fi transformat în 2 paturi 
pentru o persoană),

• aer condiţionat, baie cu duş,
televizor cu sistem interactiv, 
telefon, internet wireless 
(contra cost), mini bar, seif. 

• în acest tip de cabină pot
dormi până la 4 persoanei

• cabine pentru persoane
cu dizabilităţi. Dimensiune:
13 mp.

OFERTA INCLUDE
•  o noapte de cazare în 

Havana la hotel de 4*
•  toate costurile croazierei

pentru 7 nopţi de cazare cu 
toate mesele

• 4 nopţi de cazare în Varadero
după croazieră la hotel de 4*

•  zborul dus întors din
Bucureşti cu compania
aeriană Air France,

• taxele de aeroport şi de port
•  transferurile şi însoţitorul

de grup.

De la 2.249 €
adult în cabină dublă

Tip cabină Tarif

Cabina interioara cat. IX gurantee* 848 €/adult în cabină dublă

Cabina exterioara cu geam cat. OX guarantee* 1228 €/adult în cabină dublă

Cabina exterioara cu balcon cat. BX gurantee* 1468 €/adult în cabină dublă

Tarifele sunt exprimate în euro şi sunt valabile pentru perioada menţionată, în limita 
locurilor disponibile.  
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tipuri de croaziere. 

Mediterana de Est | CARAIBE

Tip cabină Tarif

Cabina interioara, cat. Q 777 €/adult în cabină dublă
215 €/ al doilea adult în cabina dublă

Cabina exterioara cu geam cat. I 1070 €/adult în cabină dublă
333 €/ al doilea adult în cabină dublă

Cabina exterioara cu balcon cat. D2, Al 2070 €/adult în cabină dublă
733 €/ al doilea adult în cabină dublă

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Venetia, Italia ¯ 17:00

2 Kotor, Italia 13:00 20:00

3 Corfu, Grecia 09:00 14:30 

4 Atena, Grecia 12:00 20:30

5 Mykonos, Grecia 07:00 16:00

6 Argostoli Grecia 12:00 19:00

7 Pe mare

8 Venetia, Italia 06:45

Croazieră în Meditarana de Est – Royal Caribbean Cruises
Royal Caribbean Cruises, vasul Rhapsody of the Seas, îmbarcare în 30 septembrie 2017, 7 nopţi/ 8 zile.

Cu pereţii săi impresionanţi 
din sticla şi acoperisul 
retractabil, vasul Rhapsody 
of the Seas s-a îmbarcat 
pentru trasee la care alte 
vase nici nu visează. Când 
nu veţi admira priveliştile 
minunate la ocean, vă veţi 
relaxa la centrul Spa, veţi 
înota într-una din cele 2 
piscine, veţi sta în jacuzzi sau 
veţi savura băutura favorită 
alături de prieteni într-unul 
din cele 8 localuri. 

TARIFUL INCLUDE
• cazarea în tipul de cabină

aleasă 
•  3 mese principale în 

restaurantele principale 
• gustari între mese la

restaurantele tip bufet
• ceai, cafea, apă şi suc doar

la micul dejun, etc.

TARIFUL NU INCLUDE:
• taxele portuare – 84 €/

persoană
• taxe guvernamentale – 158

€/persoană

• bacşiş – 83 €/persoană
• masa în restaurantele cu

specific, etc.
• transportul până la / de la

portul de îmbarcare.

De la 777 €
 adult în cabină dublă

Îmbarcare: 30 septembrie 2017 

Durată: 7 nopţi/ 8 zile

Tarifele sunt exprimate în euro şi sunt valabile pentru perioada menţionată, în limita 
locurilor disponibile.  
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Aceasta este o selecţie de perioade şi tipuri de croaziere. 

CARAIBE | Mediterana de Vest

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Barcelona, Spania ¯ 19:00

2 Palma de Mallorca, Spania 09:00 17:00

3 Pe mare - -

4 Cagliari,Italia 08:00 17:00

5 La Spezia, Italia 07:00 17:00

6 Savona, Italia 17:00 17:00

7 GMarsilia, Spania 09:00 18:00

8 Barcelona, Spania 09:00 -

Croazieră în Meditarana de Vest – Costa Diadema
Croazieră în Mediterana de Vest, Costa Diadema, îmbarcare 01 mai 2017, 7 nopţi/ 8 zile.

Nava amiral Costa Diadema 
oferă cea mai complexă, 
inovativă şi minuntă 
experienţă pe care pasagerii 
o pot simţi la bordul unui vas
de croazieră. Veţi fi încântaţi 
de stilurile diferite îmbinate 
în deplină armonie, dar şi de 
decorurile maiestuoase care 
oferă o atmosferă elegantă. 
Cu siguranţă vă vor captiva 
diversele facilităţi oferite la 
bord.

TARIFUL INCLUDE
•  cazarea în tipul de cabină

aleasă 
•  toate cele 3 mese principale

(mic dejun, prânz, cina) – în
regim bufet sau a-la-carte,
plus gustari între mese şi
bufet la miezul nopţii

•  serviciul de mic dejun
în cabinele premium, cu
exceptia zilei de debarcare

•  cafea, ceai şi apa (de la
dozatoare, nu imbuteliata) la
restaurantele de tip buffet,
etc.

TARIFUL NU INCLUDE:
•  taxele portuare – 140 €/

persoană
•  taxa de serviciu (bacşişul) –

10 € / noapte / persoană
•  transferurile, etc.
•  transportul până la / de la

portul de îmbarcare.

De la 359 €
 adult în cabină dublă

Tip cabină Tarif

Cabina interioara classic, cat. IC 359 €/adult în cabină dublă

Cabina interioara premium cat. IP 409 €/adult în cabină dublă

Cabina exterioara cu geam Classic, cat. EC 509 €/adult în cabină dublă

Cabina exterioara cu geam Premium cat. EP 559 €/adult în cabină dublă

Îmbarcare: 01 mai 2017 

Durată: 7 nopţi/ 8 zile

Tarifele sunt exprimate în euro şi sunt valabile pentru perioada menţionată, în limita 
locurilor disponibile.  



INFORMAŢII UTILE

INFORMAŢII UTILE
INFORMATII UTILE
În afara staţiunilor şi hotelurilor prezentate în aceasta ofertă, menţionăm că 
se pot asigura servicii turistice la cerere, în oricare din locaţiile turistice din 
ţară sau străinătate.

Preţurile pachetelor de servicii includ comisionul agenţiei şi TVA; ele pot 
suporta modificări ulterioare, ca urmare a schimbării politicii tarifare a 
prestatorilor de servicii turistice (hoteluri), a politicii fiscale în vigoare sau a 
taxelor de aeroport şi combustibil. 

CONDITII CAZARE 
Cazarea în unităţile hoteliere se face începând cu orele 14:00 ale primei zile 
de sejur şi se termină la orele 12:00 ale ultimei zile de sejur. Orice depăşire 
mai mare de 30 minute faţă de ziua hotelieră (orele 12:00) implică plata 
suplimentară a unei zile de cazare. Întârzierea la cazare după orele 20,00 
trebuie anunţată la recepţie. În cazul hotelurilor de pe litoral ora de cazare 
variază între 14,00 şi 18,00.

În catalog sunt descrise facilităţile de care dispun hotelurile (informaţii puse la 
dispozitie de hotelieri) şi modul de servire al meselor.  

Repartizarea camerelor, când nu sunt diferenţiate prin tarif, revine exclusiv 
în sarcina recepţiei hotelului. 

Turiştii preiau în momentul cazării inventarul afişat în cameră şi pot reclama în 
decurs de maxim o oră nereguli privind integritatea acestuia. Ulterior acestui 
interval de timp sunt direct responsabili pentru orice daune sau lipsuri. 

Pe parcursul şederii este permis accesul vizitatorilor doar în intervalul orar 
08:00-23:00, în urma înregistrării la recepţia hotelului, în baza 
documentului de identitate. În camere sau incinta hotelului (holuri, 
balcoane, terasă) sunt interzise folosirea de aparatură pentru gătit sau 
încălzit şi detinerea de materiale periculoase, infamabile sau toxice. Turiştii 
vor fi atenţionaţi să nu tulbure liniştea în hotel, să nu intre în restaurant cu 
alimente sau băuturi achiziţionate din altă locaţie sau să părăsească 
restaurantul cu alimente şi să consume alimente perisabile în camera de 
hotel. 

CONDIŢII PACHETE TRATAMENT
Pentru a beneficia de tratament în staţiunile balneare, turiştii sunt obligati să 
facă dovada asigurării prezentând următoarele documente: dovada de 
asigurat de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; bilet de trimitere la 
tratament de la medicul specialist sau medicul de familie pentru staţiunea 

respectiva, în două exemplare, talon pensie. În conditiile în care se achită 
tratament pentru tot sejurul şi sâmbăta şi duminica nu se face tratament, 
acesta se reprogramează în cursul săptămânii. 

Lipsa acestor documente atrage după sine majorarea preţului pentru 
serviciile de tratament şi implicit a întregului pachet.

CONDITII PACHETE AGREMENT
Odată achitat un pachet de servicii turistice, orice modificare adusă 
serviciilor incluse sau perioadei/duratei se consideră anulare şi atrage după 
sine modificare tarifului achitat iniţial. 

Taxele locale (de staţiune) se achită de către turişti, la recepţia hotelului, în 
ziua sosirii şi diferă în funcţie politica administrativa locală.

Serviciile turistice suplimentare (masa, tratament) comandate adiţional 
pachetelor care se regăsesc în catalog, vor fi comisionate. Valorile 
necomisionate ale acestor servicii se regăsesc la rubrica Detalii servicii.

Serviciile turistice pentru copii (supliment masa, pat suplimentar) vor fi, de 
asemenea, comisionate la momentul rezervării. 

Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicită 
taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel 
solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor. 

Conform reglementarilor în vigoare, minorii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru a fi lasaţi să iasă din ţară:

1. să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor

2.  să aiba asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i
însoţeşte) legalizat la notariat

3.  adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinti,
trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră.

Notă

Eventualele reclamaţii privind serviciile prestate trebuie formulate în scris, înainte de terminarea sejurului. 

Preţurile prezentate în acest catalog, precum şi disponibilitatea locurilor la hotelurile ofertate sunt valabile la data 

publicării. 
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