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CRĂCIUN, REVELION, SKI… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

e 1 DECEMBRIE
e PIEȚE DE CRĂCIUN

e REVELION 2018-2019
e VACANȚE LA SKI



Suntem împreună de mai bine de 10 ani 
şi îţi mulţumim pentru toate lucrurile frumoase 
pe care ne-ai dat ocazia să le facem.

A călători este una dintre cele mai satisfăcătoare experienţe de viaţă – aceasta 

este piatra de temelie de la care am pornit. Privim în urmă cu mândrie şi 

încântare la toate destinaţiile pe care am reuşit, rând pe rând, an de an, să le 

includem în portofoliul nostru. Suntem recunoscuţi, înainte de toate, pentru 

sejururile pe care le organizăm în Grecia şi, după ani de zile de străbătut 

ţinuturile elene în lung şi-n lat, putem spune că suntem în Grecia ca acasă. 

Dar nu ne-am oprit aici, iar în sezonul care tocmai s-a încheiat am reuşit să oferim 

una dintre cele mai complete şi variate oferte de circuite culturale de pe piaţă.

Iar acum, vă prezentam primul catalog cu programe de iarnă care sperăm să 

vă inspire la un circuit de Revelion sau poate o escapadă la schi, şi de ce nu, 

la o sesiune de shopping într-una dintre multele pieţe de Crăciun din Europa. 

Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect pentru a petrece timp alături de 

cei dragi, iar un cadru festiv nu poate decât să aducă plusul de magie necesar 

pentru amintiri de neuitat. 

Vă invităm să descoperiţi programele de iarnă 
Hello Holidays!   

11 ani
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 PIEŢE DE CRĂCIUN
 CIRCUITE CU AUTOCARUL ȘI AVIONUL 

9  Turda, Apuseni, Hunedoara 
10  Maramureş, Bucovina 
12  Nessebar, Balchik
13  Belgrad 
14  Istanbul – autocar
15  Istanbul – avion
16  Budapesta, Viena 
17  Polonia 
18  Praga, Viena

 REVELION 2018-2019 
 CIRCUITE CU AUTOCARUL 

20  Grecia – Paralia Katerini 
22  Turcia – Kusadasi 
24  Belgrad 
25  Cernăuţi, Chişinău 
26  Bosnia 
28  Grecia, Peloponez 
30  Turcia, Cappadocia 
32  Veneţia şi Italia de nord 
34  Praga, Viena 
36  Istanbul 
37  Budapesta, Viena 
38  Budapesta – individual
39  Polonia 

 TURCIA - ANTALYA

41  Fame Residence Lara & Trendy Lara Hotel
42  Susesi Luxury Resort & Titanic Deluxe Golf Belek

 BULGARIA

44  Flamingo Grand Hotel &  Lighthouse Golf Hotel 
45  Azalia Balneo Hotel & Pliska Hotel

 DUBAI

47  First Central Apartment Hotel & Ramada Jumeirah

  SKI 2018-2019
 BULGARIA

50   Bansko – Amira Boutique & Evelina Palace Hotel
51  Bansko – MPM Sport Spa & Martin Club Hotel
52  Borovets – Festa Winter Palace Hotel & Flora Hotel
53  Borovets – Samokov Hotel & Bor Hotel
54  Pamporovo – Orlovetz Hotel & Finlandia Hotel
55   Pamporovo – Panorama Hotel & Sunny Hills Ski

 AUSTRIA

57  BoutiqueHotel Linderhof & Resch Hotel 
58  Schutthof Hotel & Vier Jahreszeiten Hotel

 ITALIA

60  Ancora Hotel & Garni Cime D’oro Hotel
61  Montanara Hotel & Petit Meuble Hotel

 SLOVACIA

63  Apartment House Starý & 63 Hotel
64  Ski & Wellness Residence Družba & Sorea Titris Hotel 

 NOU!
 CIRCUIT CU AVIONUL ȘI CROAZIERĂ

65  EGIPT -  Cairo - Corazieră pe Nil – Hurghada    

CUPRINS

Agentia nu se face raspunzatoare de eventualele incorectitudini ale 
datelor, anumite greseli de tipar sau erori aparute in prezentul catalog. 
Va rugam sa tineti cont intotdeauna de informatiile primite in agentie. 
Va multumim pentru intelegere!



DETALII 
AVANS/PLATĂ 
In momentul rezervarii pachetului de servicii se va 
achita un avans incepand de la min.30% din valoarea 
pachetului, diferenta putand fi achitata cu pana la 20 
de zile calendaristice inainte de plecare, exceptie facand 
pachetele de tipul Ofertelor Speciale, Early Booking sau 
Last Minute, ale caror termene de plata sunt mentionate 
in conditiile de rezervare.

EARLY BOOKING, 
LAST MINUTE 
SAU OFERTE SPECIALE
In cazul promotii First minute, Early booking, Last minute 
sau Oferte speciale cu o perioada fixa de valabilitate, 
Touroperatorul promoveaza un numar limitat de locuri la 
reducere. Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita 
a promotiei, Touroperatorul poate decide sa intrerupa 
campania de promotii inainte de data limita setata initial, 
fara un anunt in prealabil. Rezervarile facute cu acest tip 
de promotii nu pot fi anulate fara penalizari. In caz de 
anulare a unor rezervari din aceste categorii, penalizarile 
sunt de 100%.

Nota: Reducerile sunt valabile pentru programele de tip sejur, cu transport autocar, 
avion sau individual.

20%  TURCIA
15%  GRECIA și BULGARIA
10%  AUSTRIA
5%  ITALIA și SLOVACIA

EarlyBooking 
Reduceri de până la

EGIPT - Cairo - Corazieră pe Nil - 
Hurghada

OfertăSpecială  



CLIENT FIDEL
5% REDUCERE pentru turiştii  

care au mai achiziționat programe turistice  
de la agenția tour operatoare, atât direct, cât şi prin 
intermediul agențiilor partenere a acesteia.

REDUCERE GRUP
10% REDUCERE maxima pentru grupuri,  

dupa cum urmeaza:
•  pentru pachete cu AUTOCARUL: la 6 pers.= 3%,  

la 8 pers.= 4%, la 10 pers. plătitoare, a 11-a GRATUIT
•  pentru pachete cu AVIONUL: la 8 pers.= 2%,  

la 12 pers.= 3%, la 15 pers. plătitoare,  
a 16-a GRATUIT

ULTIMA BANCHETA 
5% REDUCERE pentru ultima bancheta din autocar 

(in limita locurilor disponibile)

1. Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare.
2. Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel.

Note:
• Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6-12 ani, beneficiaza de reducere   
numai pentru cazare in camera cu doi adulti.
• Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii,  
in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” in dreptul denumirii hotelului, face referire doar  
la categoria de confort si regimul de masa al hotelului.
• Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care 
nu prezinta suficienta credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii 
care nu pot fi depistate anterior datei  plecarii.
• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru pentru o anumita tara, putand exista 
diferente fata de standardele din Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se 
face de către recepţia acestuia. Eventuale nemultumiri legate de amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de 
catre turist direct la receptie, cu ajutorul insotitorului de grup.
• Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif 
etc.). In momentul sosirii la hotel, solicitati receptionerului sa va  informeze cu exactitate asupra lor.
• Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita 
suplimentul de 5% pentru primele 3 banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand 
cu a 2-a bancheta.

DESTINS: Programe disponibile atat in 
varianta de autocar, cat si de avion, ce va ofera 
posibilitatea de a alterna momentele de relaxare 
si odihna, cu cele de vizitare a obiectivelor 
turistice de pe traseu, distanta medie parcursa 
zilnic fiind mica: intre 50-390 km. Programele 
de acest tip au fost concepute astfel incat 
sa descoperiti cele mai importante obiective 
turistice de pe traseu, cele mai atragatoare 
locuri si sa va creati propriile amintiri alaturi de 
oameni minunati.

AMPLU: Programe disponibile 
atat de in varianta de autocar, 
cat si de avion, care se disting 
prin diversitatea obiectivelor 
turistice vizitate, amplificate 
prin excursii optionale, 
printr-o durata mare a 
programelor (de pana la 16-19 
zile) si prin trasee zilnice avand 
distante medii cuprinse intre 
90-470 km.

COMPACT: Tip de circuit 
recomandat turistilor avizi 
de cunoastere, caracterizat 
prin bogatia obiectivelor 
turistice vizitate, amplificate 
prin excursii optionale, durata 
mai restransa a programului  
(de cca 9 – 16 zile), distanta 
medie parcursa zilnic fiind 
destul de mare:  
intre 160- 500 km.

INTENS: Tip de 
circuit recomandat cu 
precadere oamenilor 
energici, care cuprinde 
un program bogat si 
condensat de vizite, 
durata redusa (intre 
4-10 zile) si trasee zilnice 
avand distante medii 
cuprinse  
intre 310- 675 km.

CLASIFICAREA CIRCUITELOR

15%REDUCERE
Reducere pana la maximum 15% 

prin cumularea urmatoarelor



TRANSFERURI
  DIN țară

PUNCTE DE ÎMBARCARE GRATUITE
Oraşul Locul de îmbarcare Tarif

BUCUREȘTI Academia Militară 06:00

PITEȘTI Petrom Piteşti Est (Podul Viilor) 07:00

RM. VÂLCEA Petrom - ieşirea Pasarela Nord 08:30

SIBIU Benzinaria Mol - Calea Șurii Mari 11:00

SEBEȘ Rompetrol - ieşire Lancram 11:30

DEVA McDonald’s Gară 14:00

TIMIȘOARA Benzinăria Gazprom Dumbrăvița 15:30

ARAD Gazprom - Calea Timişorii 16:30

TRASFERURI CONTRA-COST DIN ȚARĂ
Orasul Locul de îmbarcare Tarif

PLOIEȘTI Petrom - Metro 6 €/sens

CÂMPINA Casa Bucur - popas Km 92 9 €/sens

BRAȘOV Petrom - Calea Bucureşti 12 €/sens

CONSTANȚA Kaufland - Bd.I.C.Brătianu 12 €/sens

CRAIOVA Autogara Nord 12 €/sens

BUZĂU McDonald’s Unirea 10 €/sens

BRĂILA Parcare Hotel Traian 10 €/sens

GALAȚI McDonald's 10 €/sens

FOCȘANI Benzinăria Lukoil Centru 12 €/sens

La cerere, efectuăm 
transferuri din diferite 
orașe ale țării către București, 
înlesnindu-vă astfel călătoria. 
În funcție de mărimea grupului, 
un autoturism, microbuz 
sau autocar vă așteaptă 
gata de drum Ia unul 
din punctele de 
transfer 
alese.

ATENȚIE – Orașele reprezintă puncte de îmbarcare/debarcare! Traseele pot suferi modificări în funcție de numărul de participanți existenți pe ruta respectivă!
Tarifele de mai sus sunt de persoana si sunt valabile pentru transport pe sens! Transferurile din tara se efectueaza cu autoturism, microbuz, minibus, midibus, chiar si cu ajutorul firmelor ce efectueaza 
curse de linie, in funtie de marimea grupului.

Sebeș

Timișoara

Rm. Vâlcea

Arad

Tg. Mures



FLOTA
HELLO HOLIDAYS 
transport

Siguranta  
e prioritatea noastră

Calitatea  
ne definește

Tarifele  
ne recomandă

Experienta si profesionalismul conducatorilor auto vor face ca deplasarea 
dumneavoastra sa fie una reusita din toate punctele de vedere. Va oferim autocare 
moderne, clasificate 3*, cu o capacitate intre 49 si 65 de locuri pentru diferite 
evenimente: team building-uri, tururi de oras, circuite, excursii scolare sau orice alte 
deplasari in tara sau in afara tarii. Toate autocarele sunt dotate cu climatronic, incalzire, 
scaune rabatabile, instalatie audio-video (microfon, DVD, radio CD, LCD). 

HELLO HOLIDAYS TRANSPORT 
VĂ PUNE LA DISPOZIȚIE AUTOCARE 
DE ÎNCHIRIAT PENTRU CĂLĂTORIILE 
DUMNEAVOASTRĂ ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINATATE
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Piețe de Crăciun
Sărbătorile se apropie şi o escapadă la Piețele de Crăciun ar fi un adevărat răsfăț, atât pentru 
tine, cât şi pentru copii. Trăieşte atmosfera magică a zilelor de Crăciun străbătând tărâmurile 
de poveste a unora dintre cele mai faimoase Piețe de Crăciun din Germania, Austria, Franța 
și alte țări ce împărtășesc tradiția căsuțelor colorate, în cuplu sau cu familia.
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ZIUA 1. BUCUREŞTI - MĂNĂSTIREA COZIA - 
SALINA TURDA - TURDA  
(CCA. 475 KM)
Plecare din Bucureşti la 06.00, din 
parcarea de la Gara de Nord (Calea 
Griviței, lângă Muzeul CFR) pe traseul 
Piteşti - Rm. Vâlcea. Strabatem Valea 
Oltului, cel mai lung defileu din țara 
noastră, unde vizităm Mănăstirea Cozia 
(sec. XIV) ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, 
ce păstrează în pronaos fragmente din 
pictura originală de sec. XIV. Continuăm 
traseul spre Salina din Turda, un adevărat 
muzeu de istorie al mineritului în sare, 
reamenajată într-o manieră foarte 
pitorească și reintrodusă în circuitul turistic 
în anul 2010. Ne întoarcem la Turda pentru 
cazare la pensiune / hotel 3*.

ZIUA 2.VALEA ARIESULUI - PEŞTERA 
URŞILOR - ȚEBEA - DEVA  
(CCA. 325 KM) 
Mic dejun. Începem traseul pe Valea 
Arieşului, care străbate una din cele mai 
frumoase zone etnografice ale României 
şi unde vom admira peisaje naturale unice 
şi spectaculoase. În Câmpeni, considerat 
„capitala” Țării Moților, cartierul general 
atât al iobagilor conduşi de Horea, cât şi 
al oştilor româneşti conduse de Avram 
Iancu în 1848-1849, admirăm statuia 
ecvestră a revoluţionarului paşoptist. Mai 
departe, vom vizita Peștera Urșilor cu 

cele trei galerii deschise turiştilor: Galeria 
Emil Racovița, Galeria Urșilor și Galeria 
Lumânărilor, unde vom admira în traseul 
de cca 500 m, adevărate minuni naturale. 
Continuăm traseul spre Țebea, unde vom 
afla legenda Gorunului lui Horea, un stejar 
vechi de 400 de ani şi circumferința de 
9 m şi vom vizită mormântul lui Avram 
Iancu. Deplasare la Deva pentru cazare la o 
pensiune 3*.

ZIUA 3. CASTELUL CORVINILOR - BISERICA 
DENSUS - ALBA IULIA - BUCUREŞTI  
(CCA. 510 KM) 
Mic dejun. Dimineața începem vizita la 
Castelul Corvinilor (sec. XIV) transformat 
de Iancu de Hunedoara într-un mare 
palat gotic (în sec. XV) unde admirăm: 
porțile cetății, turnurile, şanțul exterior, 
capela, Sala Dietei, Palatul Administrativ. 

În continuare, vizităm Biserica Sf. 
Nicolae din Densus (sec. XIII), una dintre 
cele mai vechi biserici de tip bizantin 
din țara noastră, având o înfățișare 
ciudată, cu diferite elemente de decor 
la exterior, provenite de la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, aflată la câțiva km distanță. 
Pictură murală, destul de bine conservată, 
a fost realizată de un pictor care a lucrat 
şi la ansamblul de la Curtea de Argeş. Ne 
deplasăm apoi spre Alba Iulia (dezvoltată pe 
locul anticului castru român Apulum), unde 
vizităm Cetatea Albă Carolina (restaurată 
minuțios) - o fortăreață cu bastioane de 
tip Vauban, construită în sec. al XVIII-lea. 
Seara, întoarcere în București (Gara de 
Nord), în funcție de trafic și condițiile 
meteo.

 PROGRAMZIUA

03
ZILE

TURDA 
Apuseni - Hunedoara 

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în camera 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6-12 ani

30.11.2018 472 lei 555 lei 145 lei 539 lei

PREȚUL INCLUDE
•	Transport cu autocar climatizat, clasificat pentru 

transport turistic
•	2 cazări cu mic dejun la pensiune 3* în zona Turda 

și Deva
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizite la: Mănăstirea Cozia - Salina Turda - Valea 

Arieșului - Câmpeni - Peștera Urșilor - Țebea - 
Castelul Corvinilor - Biserica Densus - Alba Iulia

PREȚUL NU INCLUDE
•	Supliment 5% pentru locuri preferențiale în 

autocar (primele 3 banchete)
•	 Intrările la obiectivele turistice
•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde această 

este solicitată (se va achita cash de către turiști)

•	Vizită la Salina Turda
•	Vizită la Mănăstirea Cozia
•	Vizită la Peștera Urșilor
•	Centenarul Marii Uniri la Alba Iulia 

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Mănăstirea Cozia - Salina Turda - Valea Ariesului - Campeni - Peştera Urşilor 
Țebea - Castelul Corvinilor - Biserica Densus - Alba Iulia

de la 

472 lei 

Castelul Corvinilor - Hunedoara

Salina Turda
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ZIUA 1. BUCUREŞTI - COZIA - CLUJ - BAIA 
MARE (CCA. 590 KM)
Plecare din Bucureşti la 06.00, din 
parcarea de la Gara de Nord (Calea 
Griviței, lângă Muzeul CFR) spre Valea 
Oltului, cel mai lung defileu din țara 
noastră, unde vizităm Mănăstirea Cozia 
(sec. XIV) ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, 
ce păstrează în pronaos fragmente din 
pictura originală de sec. XIV. Ne deplasăm 
apoi spre Cluj - Napoca şi parcurgem un 
tur panoramic cu autocarul: Catedrala 
Greco-catolică Sf. Iosif (sec. XIX în stil 
romanic cu elemente gotice), Parcul 
Operei, amenajat în 1885 și înconjurat 
de clădiri istorice, între care: Bastionul 
Croitorilor (una din puținele fortificații 
ale vechii Cetăți rămase intacte), Palatul 
de Justiție (construit în 1902, în stil 
eclectic), Opera Națională Română şi 
Teatrul Național (construite în 1906 în stil 
neo-baroc). Urmează Piața Avram Iancu, 
dominată de statuia eroului paşoptist şi 
Catedrala Mitropolitană (în stil bizantin), 
Palatul Seminarului Teologic Ortodox, 
Biserica Unitariană (sec. XVIII), Biserica 
Evenghelica (de sec. XIX, care îmbină 
stilul baroc cu cel neo-clasic). În Piața 
Unirii, (centrul orașului în evul mediu –
astăzi cea mai mare piață medievală din 
sud-estul Europei), admirăm statuia lui 
Matyas Corvin, Palatul Banffy (sec. XVIII) 

un frumos edificiu baroc, ce găzduieşte 
Muzeul de Artă şi vizităm Biserica Sf. 
Mihail (sec. XIV) unul dintre cele mai 
reprezentative monumente ale arhitecturii 
gotice din Transilvania. Deplasare pentru 
cazare la hotel 3* în zona Baia Mare.

ZIUA 2. BAIA MARE - DESEŞTI - BUDEŞTI 
- SAPÂNŢA - PERI - SIGHET - 
BÂRSANA - BORŞA (CCA. 190 KM)
Mic dejun. Dimineața vizităm două 
monumente UNESCO: Biserica de lemn 
din Deseşti (sec. XVIII), construită din 
grinzi de stejar pe fundație de piatră de rău, 
recent şi minuțios restaurată şi Biserica 
de lemn din Budeşti (datată 1643), care 
păstrează picturi murale de sec. XVIII 
şi cămaşa de zale a haiducului Pintea 
Viteazul. Ne deplasăm apoi spre Cimitirul 
Vesel de la Sapânţa, faimos pentru 
crucile viu colorate, inedite prin picturile 
naive și versurile în nuanțe umoristice, 
care prezintă scene din viața şi ocupația 
persoanelor înhumate. Vizităm Biserica 
de lemn a Mănăstirii Săpânța - Peri, 
considerată cea mai înalta biserică din lemn 
din lume (78 m), apoi ne deplasăm spre 
Sighetu Marmației (atestat documentar în 
sec. XIV şi care timp de peste şase veacuri 
a fost capitală Maramureşului Istoric), cu 
Muzeul Satului Maramureşan, deschis 
în 1981, care cuprinde 30 de gospodării, 
grupate pe principalele subzone ale 
Maramureșului istoric. Ultima vizită va 
fi la Mănăstirea Bârsana, atestată încă în 
sec. XIV, care a fost desființată la sf. sec. 

XVIII, vechea biserică de lemn (monument 
UNESCO) fiind mutată de săteni în 1806 
mai aproape de vatra satului. Complexul 
monahal actual a fost reclădit în 1994, în 
stil tradițional foarte pitoresc şi cuprinde: 
intrarea pe sub turnul clopotniță, biserica 
în stil maramureșean, până nu de mult 
cea mai înalta biserică de lemn din lume, 
clădirea Stăreției, Casa Artistului (pentru a 
găzdui creatori de frumuseți sacre), chilii şi 
anexe gospodăreşti şi un Muzeu al istoriei 
zbuciumate a mănăstirii. Deplasare pentru 
cazare în zona Borșa.

ZIUA 3. MOCANIŢA - MOISEI - BISTRIŢA - 
CÂMPULUNG (CCA. 225 KM)
Mic dejun. Ne deplasăm la Vişeu de Sus 
pentru o plimbare cu renumită mocăniţă, 
un tren cu aburi cu ecartament îngust 
construit în 1932 pentru a transporta 
bușteni, funcționând în prezent și în scop 
turistic, înscriindu-se printre atracțiile 
emblematice ale României. Plecăm apoi 
spre Mausoleul de la Moisei, dedicat 
victimelor masacrelor hortiste din 1944. 
Artistul Vida Gheza a realizat aici 12 
figuri de piatră, dintre care 10 sunt măşti 
tradiționale maramureşene şi doar două 
chipuri umane în memoria martirilor uciși 
doar pentru vina de a fi români. Continuăm 
traseul spre Bistrița cu un popas în centrul 
oraşului, prilej de a admira Biserica 
Evanghelică, monument de arhitectură 
reprezentativ pentru tranziția de la stilul 
gotic la cel renascentist. Ne îndreptăm apoi 
spre Câmpulung pentru cazare.

 PROGRAMZIUA

05
ZILE

MARAMUREŞ 
Bucovina 

ITINERARIU: Mănăstirea Cozia - Sibiu - Cluj - Deseşti - Budeşti - Sapânţa - Peri - Sigheţ - Bârsana - Moisei - 
Bistriţa - Moldoviţa - Suceviţa - Voroneţ - Dragomirna - Suceava - Neamţ - Agapia - Văratec

Cimitirul Vesel de la Sapanta
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ZIUA 4. MOLDOVIŢA - SUCEVIŢA 
- VORONEŢ - DRAGOMIRNA - 
SUCEAVA (CCA. 170 KM)
Mic dejun. Plecăm spre Mănăstirea 
Moldovița, Patrimoniu UNESCO de 
sec. XVI, cu fresce excelent conservate 
atât ca pictură interioară, cât mai ales 
exterioară, prezentând scene din viața 
Maicii Domnului, Martiriul Apostolilor 
şi faimoasa pictură cu tema Asedierii 
Constantinopolului, realizată la 1537. 
Urmează alt obiectiv UNESCO, 
Mănăstirea Sucevița, construită tot în sec.
XVI în stilul arhitecturii moldovenești, prin 
îmbinarea elementelor de artă bizantină și 
gotică cu cele ale vechilor biserici de lemn 
din Moldova, care se distinge prin pictura 
murală interioară şi exterioară cu o amplă 
“narațiune” biblică din Vechiul şi Noul 
Testament. Programul excursiei ne va purta 
către altă ctitorie a lui Ștefan cel Mare: 
Mănăstiea Voroneț (sec. XV), patrimoniu 
UNESCO, supranumită “Capela sixtină 
a Estului”, contruită în mai puțin de 4 
luni (un record pentru vremurile acelea), 
a cărei pictură interioară datează în mare 
parte din vremea lui Ștefan cel Mare, iar 
cea exterioară din vremea lui Petru Rareş. 
Pictura exterioară este unică prin nuanța 
culorii albastre realizată după o formulă 
secretă, ce a avut la baza mineralul azurit. 
Ne îndreptăm spre Mănăstirea fortificată 
Dragomirna (sec.XVII), una dintre cele 
mai de seama creații arhitectonice ale 
evului mediu românesc, cu o structura 
lungă, îngustă și foarte înaltă. Se constată 
o trecere de la pictură exterioară la 
decorațiuni sculptate în piatră, prezente 

într-o mare bogăție, varietate și măiestrie 
în special pe turla octogonală. După doar 
câțiva kilometrii ajungem la Suceava, unde 
vizităm fosta Cetate de Scaun, construită 
în sec. XIV de Petru Mușat și consolidat de 
Ștefan cel Mare, care conservă zidurile de 
apărare, ziduri de incinta, curți interioare, 
fortul muşatin, câteva bastioane, turnul 
capelei domnești, pivnița, s.a. Cazare în 
zona Suceava.

ZIUA 5. CETATEA NEAMŢULUI AGAPIA - 
VĂRATEC - BUCUREŞTI  
(CCA. 450 KM)
Mic dejun. Pornim spre sud pentru a vizita 
Cetatea Neamțului (construită în sec. XIV 
de Petru I și extinsă de Ștefan cel Mare), 
una din cele mai impresionante cetăți din 
România, care a făcut parte din sistemul 

de fortificații al Moldovei medievale, fiind 
distrusă din ordinul lui Mihai Racoviță. 
Restaurată recent, cetatea reprezintă 
acum o adevărată bijuterie arhitectonică 
a Moldovei. Ne îndreptăm apoi spre două 
monumente istorice: Mănăstirea Agapia 
(sec. XVII) care păstrează valoroase 
fresce realizate de Nicolae Grigorescu şi 
Mănăstirea Văratec (sec. XVIII), a cărei 
biserică principală, cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului a fost construită din 
piatră de râu şi cărămidă. Continuăm 
traseul spre Bucureşti (Gara de Nord) 
în jurul orei 23.00, în funcție de trafic și 
condițiile meteo.

PREȚUL INCLUDE
•	Transport cu autocar climatizat, clasificat pentru 

transport turistic
•	4 cazări cu mic dejun la hoteluri și pensiuni 3* (ca 

excepție 2*)
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizite la: Cozia, Cluj, Desesti, Budești, Săpânța-

Peri, Sighet, Barsana, Moisei, Bistrița, Moldovița, 
Sucevița, Voroneț, Dragomirna, Suceava, Neamț, 
Agapia, Văratec

PREȚUL NU INCLUDE
•	Supliment 5% pentru locuri preferențiale în 

autocar (primele 3 banchete)
•	 Intrările la obiectivele turistice
•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde această 

este solicitată (se va achita cash de către turiști)

•	Vizită la Cimitirul vesel de la Săpânța 
•	Vizite la Mănăstirile Putna, Voroneț 

și Dragomirna

PUNCTE FORTE

de la 

812 lei 

Piata de Craciun - Sibiu

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în camera 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6-12 ani

28.11.2018 812 lei 955 lei 309 lei 919 lei

Mocanita - Viseul de Sus
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ZIUA 1. BUCUREŞTI - VARNA - CONSTANTIN 
ŞI ELENA (CCA. 275 + 190 KM)
Plecare din Bucureşti la 6.00, din 
parcarea de la Gara de Nord (Calea 
Griviței, lângă Muzeul CFR) spre Varna, 
cel mai interesant şi cosmopolit oraş 
de pe litoralul bulgăresc, o combinație 
de oraş-port şi stațiune estivală. Vom 
descoperi clădiri pitoreşti de sec. XIX 
într-un tur panoramic cu autocarul: 
Catedrala Adormirii Maicii Domnului, 
Turnul cu ceas şi impunătoarea 
construcție barocă a Muzeului 
Arheologic. Timp liber în Varna, pentru 
a vizita Băile Romane (sec. ÎI d.Hr.) şi 
Acvariul, care expune o multitudine de 
specii din Marea Neagră, Mediterana şi 
pești de apă dulce. Cazare în renumita 
stațiune de pe litoralul bulgăresc, 
Constantin şi Elena.

ZIUA 2. CONSTANTIN ŞI ELENA - EXCURSIE 
OPŢIONALĂ NESSEBAR
Mic dejun. Timp liber sau opțional 
excursie (15 euro) la Nessebar. Este una 
dintre cele mai vechi aşezări ale Europei 
întemeiată cu 3200 ani în urmă de traci 
și reconstruita de greci în sec. VI Î.Hr., 
fiind inclusa în Patrimoniul UNESCO. 
Intrăm în Orașul Vechi prin Poarta de 
Vest şi admirăm fragmente ale zidurilor 
romane şi medievale şi case vechi din lemn 
din sec. XVIII. Înaintăm către bisericile 
bizantine, adevărate comori de artă 
religioasă (pentru care Nessebar este atât 
de faimos) şi vizităm: Biserica lui Hristos 
Pantocrator (sec.XIII), una dintre cele mai 
bine conservate biserici medievale, Biserica 
Arhiepiscopală Sf. Sofia, din perioada 
bizantină timpurie (sec. IV), abandonată 
însă în sec. XVIII, Noua Mitropolie Sf. 
Ștefan (sec.XI) cu fresce din sec. XVI, 
transformată astăzi în muzeu. În apropiere 
admirăm Teatrul Antic şi portul Nessebar, 
unde în timpul verii acostează numeroase 
vase de croazieră. Cazare tot la Constantin 
şi Elena.

ZIUA 3. BALCHIK - CAP KALIAKRA - 
BUCUREŞTI (CCA. 360 KM)
Mic dejun. Pornim spre Balchik, un orăşel 
mic şi romantic situat pe coasta Mării 
Negre, cu o vechime de peste 2500 de 

ani. Locuit încă din sec. V- Î.Hr de ionieni, 
denumit mai târziu Dionysopolis - după 
zeul vinului, își păstrează și astăzi farmecul, 
în ciuda afluenței mari de turiști. Vom vizita 
Castelul de la Balchik cu Grădina Botanică, 
construit din dorința Reginei Maria, în 
timpul României Mari. Complexul cuprinde 
mai multe vile rezidențiale, o capelă, 
construită cu pietre aduse din Creta, o 
grădina botanică de 35 de hectare - unică 
în Europa Centrală și de Est, îndeosebi 
datorită colecției de cactuşi şi un palat, 
al cărui parc este o imitație a faimosului 
labirint minoic. Timp liber pentru vizitarea 
împrejurimilor și pauză de prânz. După 
prânz, revenim spre casă pe ruta Vama 
Veche - Constanța, cu oprire la Cap 
Kaliakra, un spectaculos promontoriu în 
Marea Neagră, locul unde apele mării de 
un albastru ireal se întrepătrund cu stâncile 
de culoare roșiatică, într-un peisaj de o 
frumusețe rară. Vom vizita vestigiile vechii 
cetăți medievale, micul muzeu arheologic şi 
capela închinată Sfântului Nicolae. Traseul 
continuă spre Constanța şi apoi spre 
București, unde sosim în la Gara de Nord 
după ora 22.00, în funcție de trafic și de 
formalitățile din frontieră.

 PROGRAMZIUA

03
ZILE

NESSEBAR 
Balchik

PREȚUL INCLUDE
•	Transport autocar climatizat, clasificat pentru 

trafic internațional
•	2 cazări cu mic dejun în hotel 3*
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizitele la Varna, Balchik, Cap Kaliakra

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno) cca. 49 lei
•	Excursii opționale, bilete de intrare la obiective 

turistice și servicii de ghizi locali
•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 

banchete)
•	Taxa de stațiune (se achita cash la recepție de 

către turiști)

•	Relaxare la Centrul Spa al hotelului
•	Vizită la Nessebar - una dintre cele 

mai vechi așezări ale Europei
•	Vizitele la Varna, Balchik, Cap 

Kaliakra

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Varna - Nisipurile de Aur - Nessebar - Balchik - Cap Kaliakra

de la 

64 € 

Balchik - Castelul Reginei Maria

Date de plecare REDUCERI 
de până la 15%*

Loc în camera 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6-12 ani

30.11.2018 64 € 75 € 15 € 69 €Nessebar



pag. 13

ZIUA 1. BUCUREŞTI – TIMIŞOARA - BELGRAD 
(CCA. 685 KM)
Plecare din Bucureşti, la ora 6.00 din 
parcarea de la Gara de Nord de pe Calea 
Griviţei (lângă Muzeul CFR) spre Belgrad 
pe traseul Sibiu – Deva – Timişoara cu 
o scurtă oprire de o oră pentru a vizita 
centrul oraşului. Cazare la Belgrad.

ZIUA 2. BELGRAD - ZONA ZEMUN
Mic dejun. Descoperim Belgradul într-un 
tur panoramic de autocar – Biserica 
Sfântul Sava, Piaţa Slavia, Palatul Belgrad, 
Primăria, Parlamentul, Teatrul Naţional, 
Muzeul Naţional şi Universitatea şi ne 
bucurăm de o plimbare pietonală în 
Kalemgdan recapitulând istoria milenară 
a Fortăreţei Belgrad, situată la confluenţa 
râului Sava cu fluviul Dunărea. Continuăm 
cu centrul istoric al urbei pe vestita 

străda Knez Mihailova cu vizită la Biserică 
Arhangelul Mihail. Seara, opţional tur 
pietonal în zona Zemun la Turnul Gardos 
şi cină tradiţională la un restaurant în zona 
cheiului (excursie opţională contra cost 
30 euro, include turul şi cina). Cazare în 
Belgrad.

ZIUA 3. BELGRAD – MUNTELE AVALA – 
CASA CU FLORI – SKADARLIJA
Mic dejun. Timp liber în Belgrad sau 
excursie opţională (60 euro) la Muntele 
Avala - situat la 17 km de oraş. Excursia 
opţională include: Muntele Avala, Casa 
cu Flori, Skadarlija şi Cina Festivă de 1 
Decembrie. Pe Muntele Avala se află 
turnul de televiziune şi Monumentul Eroilor 
din 1912-1918. După-amiază ajungem la 
Muzeul de Istorie al Iugoslaviei, cât şi la 
Casa Florilor, unde se află locul de odihnă 
al Mareşalului Tito. Spre seară vă invităm 
să descoperiţi pitorescul cartier Skadarlija 
(supranumit Montmartre-ul belgradean) 
într-un program opţional şi recomandat. 
Zona s-a dezvoltat începand din a doua 
parte a secolului 19, datorita numeroşilor 
artişti ce şi-au stabilit aici atelierele 
de creaţie şi au transformat-o într-o 
atracţie boemă. Pe străduţele înguste, 
cu mici galerii cochete, expoziţii în aer 
liber şi muzicieni ambulanţi se află unele 
dintre cele mai cunoscute restaurante 

locale, prilej pentru a degusta din deliciile 
bucătăriei sârbeşti în acest program 
opţional, servind cina festivă într-o 
atmosferă cu muzică live. Ne întoarcem 
pentru cazare la hotelul din Belgrad.

ZIUA 4. BELGRAD – SIBIU - BUCUREŞTI 
(CCA. 685 KM)
Mic dejun. Ne întoarcem spre ţară, dar 
cu o oprire la Sibiu pentru a vizita centrul 
oraşului printr-un tur pietonal: Piaţa Mare 
cu Turnul Sfatului, simbolul oraşului, Palatul 
Brukenthal (sec. XVIII) care găzduieşte 
Muzeul Brukenthal cu o valoroasă colecţie 
de pictură, Catedrala Evanghelică (sec. 
XIV), una dintre cele mai vechi şi mai 
impresionante constructii gotice din 
Transilvania, Catedrala Sf. Treime, Casa 
Haller, care păstrează multe elemente din 
clădirea originală renascentistă din sec. 
XV-XVI (ca: blazonul, arcadele de la intrare 
şi decoraţiunile), Casa Lutsch, despre care 
se crede că a fost construită în sec. al XV-
lea de regele Sigismund (cu scopul de a-i 
găzdui pe regi, voievozi şi înalţi demintari) 
şi care poartă numele unuia dintre 
proprietarii săi din sec. XVI-XVII, Primăria 
în atil art-nouveau, Podul Minciunilor (sec 
XIX). Sosire în Bucureşti la Gara de Nord 
după ora 23.30, în funcţie de trafic şi de 
durata formalităţilor din frontieră.

 PROGRAMZIUA

04
ZILE

BELGRAD 
 

PREȚUL INCLUDE
•	Transport cu autocar climatizat, clasificat pentru 

trafic internațional
•	3 cazări cu mic dejun în hotel 3* (excepție 2*)
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizitele la: Timișoara, Belgrad, Sibiu

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursiile și vizitele opționale conform program
•	 Intrările la obiectivele turistice și cinele (inclusiv 

pentru excursiile opționale : Casa cu Flori + 
Skadarlija - 60 euro și zona Zemun - 30 euro) și 
serviciile de ghizi locali

•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 
banchete)

•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde această 
este solicitată (se va achita cash de către turiști)

•	Cina Festivă cu spectacol în 
Skadarlija
•	Vizită la Belgrad
•	Vizitele la: Timișoara, Belgrad, Sibiu

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Timisoara - Belgrad - Zona Zemun - Muntele Avala - Casa Florilor - Skadarlija - Sibiu

de la 

132 € 

Belgrad - Saint Sava Temple

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în camera 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

29.11.2018 132 € 155 € 45 € 139 € 145 €Catedrala Sfantul Sava - Belgrad
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ZIUA 1. BUCUREŞTI - EDIRNE - ISTANBUL  
(CCA. 645 KM)
Plecare din Bucureşti la ora 6.00, parcarea 
de la Gara de Nord de pe Calea Griviței 
(Muzeul CFR) spre Veliko Tarnovo - 
Edirne, fosta capitală a Imperiului Otoman, 
pentru a vizita Moscheea Selimiye, 
cunoscută drept moscheea celor 999 
de ferestre datorită arhitecturii unice a 
cupolei. Ajungem în Istanbul pentru cazare.

ZIUA 2. ISTANBUL - PALATUL TOPKAPI - 
BASILICA CISTERNA - MOSCHEEA 
ALBASTRĂ
Mic dejun. Plimbare pietonală prin centrul 
istoric: piața Sultanahmet, Hipodromul, şi 
Obeliscul Egiptean adus din oraşul Karnak 
de către împăratul roman Theodosius I 
(379-395 d.Hr.). Continuăm cu Topkapi 
- reședința sultanilor până în 1856, unde 

admirăm celebrul palat, grădinile, Haremul 
şi tezaurul unde sunt expuse sabia lui 
Ștefan cel Mare și toiagul lui Moise, apoi cu 
Basilica Cisterna, construită în secol IV și 
transformată într-un uriaș bazin apă, menit 
să alimenteze Palatul Topkapi. Cele 336 
de coloane din marmură din interior sunt 
frumos luminate şi conduc vizitatorii spre 
locul unde se află doua capete ale Meduzei. 
Încheiem cu Moscheea Albastră, denumită 
astfel datorită celor 21000 de bucăți de 
faianță bleu din interior. Timp liber sau, 
opțional (15 € /pers.) croazieră pe Bosfor. 
Cazare la Istanbul.

ZIUA 3. ISTANBUL - CROAZIERA ÎN INSULA 
BUYUKADA
Mic dejun. Timp liber în Istanbul sau 
opțional (40 € /pers.) croazieră pe 
marea Marmara pâna în Insula Prinților 
- Buyukada, denumită astfel pentru 
că în perioada bizantină prinți sau alți 
membri ai familiilor regale erau exilați 
aici. E o locație minunată, cu vegetație 
mediteraneană, linişte, aer curat, atmosferă 
de vacanță şi nicio maşină pe străduțele 
pe care se circulă doar cu caleşti trase de 
cai și biciclete. Zona cosmopolită, unde 
găsim vile luxoase, multe dintre ele în stil 
victorian și grădini minunat întreținute. 
Excursia include plimbarea cu trăsura şi 

masa de prânz cu preparate din peşte. 
Întoarcere în Istanbul și timp liber pentru 
vizite individuale sau shopping. Sugerăm o 
intrare în Marele Bazar, inima comercială 
a Istanbulului, cel mai mare şi mai vechi 
bazar acoperit din lume, cu peste 4000 de 
magazine înșiruite pe 60 de străzi. Cazare 
la același hotel în Istanbul. 

ZIUA 4. ISTANBUL - PALATUL DOLMABAHCE 
- CATEDRALA SF. SOFIA
Mic dejun. Cu transportul în comun, vizită 
la Palatul Dolmabahce, supranumit şi 
“Versailles-ul Orientului”, ultima reşedința 
a sultanilor şi a preşedintelui Mustafa 
Kemal Ataturk. După amiază, urmează 
Catedrala Sfânta Sofia, construită în anul 
537 d.Hr., simbolul arhitecturii bizantine, 
care pentru aproape 1000 de ani a fost cea 
mai mare catedrala din lume. După căderea 
Constantinopolului a fost transformată în 
moschee, iar din 1935 a devenit muzeu. 
Astazi aceasta atrage milioane de vizitatori. 
Cazare la același hotel în Istanbul.

ZIUA 5. ISTANBUL - BUCURESTI  
(CCA. 645 KM)
Mic dejun. Plecăm spre Bucureşti. Sosire 
la Gara de Nord în jurul orei 23.00, în 
funcție de trafic şi formalități vamale.

 PROGRAMZIUA

05
ZILE

ISTANBUL 
 

PREȚUL INCLUDE
•	Transport cu autocar climatizat, clasificat pentru 

trafic internațional, în zilele 1 și 5.
•	4 cazări cu mic dejun în hotel 3*
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizitele la Edirne, Agia Sophia, Topkapi, 

Moscheea Albastră, Biserica Cisternă, Marele 
Bazar

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursiile și vizitele opționale conform program
•	Biletele de intrare la obiectivele turistice (inclusiv 

pentru excursii opționale) și serviciile de ghizi 
locali

•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 
banchete)

•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde această 
este solicitată (se achita cash de către turiști)

•	Hotel situat central
•	Croazieră în insula Prinților - 

Buyukada
•	Vizită la Marele Bazar

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Edirne - Agia Sophia - Topkapi - Moscheea Albastră - Biserica Cisterna - Palatul 
Dolmabahce - Marele Bazar - Insula Buyukada 

de la 

132 € 

Agia Sophia - Istanbul

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%

Loc în camera 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

28.11.2018 132 € 155 € 35 € 139 € 145 €Marele Bazar
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ZIUA 1. BUCUREȘTI - ISTANBUL 
Prezentare dimineața la ora 05.30 în 
aeroportul Henri Coandă din Bucureşti 
pentru îmbarcare la zborul spre Istanbul. 
Transfer din aeroport la hotelul de la 
Istanbul. Veți depozita bagajele în camera 
de bagaje de la recepția hotelului. Timp 
liber în Istanbul până seară, când are loc 
întâlnirea cu ghidul și grupul sosit din 
România. După prânz veți putea prelua 
camera în hotel. Cazare la Istanbul. 

ZIUA 2. ISTANBUL - PALATUL TOPKAPI - 
BASILICA CISTERNĂ - MOSCHEEA 
ALBASTRĂ 
Mic dejun. Plimbare pietonală prin centrul 
istoric: piața Sultanahmet, Hipodromul, 
şi Obeliscul Egiptean (cel mai vechi 
monument din Istanbul) adus din oraşul 
Karnak, provincia egipteană Luxor, de către 
împăratul roman Theodosius I (379-395 
d.Hr.). Continuăm cu Topkapi-reşedința 
sultanilor până în 1856, unde admirăm 
celebrul palat, grădinile, haremul şi 
tezaurul unde sunt expuse sabia lui Ștefan 
cel Mare şi toiagul lui Moise, apoi cu 
Basilica Cisternă, construită în secol IV și 
transformată într-o uriașă cisternă cu apă, 
menită să alimenteze Palatul Topkapi. Cele 
336 de coloane din marmură din interior 
sunt frumos luminate şi conduc vizitatorii 
spre locul unde se află 2 capete ale 
Meduzei. Încheiem cu Moscheea Albastră, 

denumită astfel datorită celor 21000 de 
bucăți de faianță bleu din interior. Timp 
liber, opțional (15 € /pers.) croazieră pe 
Bosfor. Cazare la Istanbul. 

ZIUA 3. ISTANBUL - CROAZIERĂ ÎN INSULA 
BUYUKADA
Mic dejun. Timp liber în Istanbul sau 
opțional (40 € /pers.-plimbare cu caleașca 
și prânz inclus) croazieră în Insula Prinților- 
Buyukada, din marea Marmara, denumită 
astfel pentru că în perioada bizantină 
prinții sau alți membri ai familiilor regale 
erau exilați aici. E o locație minunată, cu 
vegetație mediteraneană, multă linişte, 
aer curat, atmosferă de vacantă şi nicio 
masină pe strădutele pe care se circulă 
doar cu caleşti trase de căi şi biciclete. 
Zona cosmopolită, unde găsim vile 
luxoase, multe dintre ele în stil Victorian 
și grădini minunat întreținute. Excursia 
opțională include plimbarea cu trăsura 
şi masa de prânz cu preparate din peşte. 
Întoarcere în Istanbul și timp liber pentru 
vizite individuale sau shopping. Sugerăm o 
vizită în Marele Bazar, inima comercială a 
Istanbulului, cel mai mare şi mai vechi bazar 
acoperit din lume, ce însumează peste 
4000 de magazine înșiruite pe 60 de 
străzi. Cazare la același hotel în Istanbul.

ZIUA 4. ISTANBUL - PALATUL DOLMABAHCE 
- CATEDRALA SF. SOFIA
Mic dejun. Utilizând transportul în comun, 
vizită la Palatul Dolmabahce, supranumit şi 
“Versailles-ul Orientului”, simbolul măririi 
şi decadenței Imperiului Otoman, ultima 
reşedința a sultanilor şi a preşedintelui 
Mustafa Kemal. După amiază urmează 
Catedrala Sfânta Sofia construită în anul 
537 d.Hr., simbolul arhitecturii Bizantine, 
care pentru aproape 1000 de ani a fost cea 
mai mare catedrală din lume. După căderea 
Constantinopolului a fost transformată în 
moschee, iar din 1935 a devenit muzeu, 
care atrage astăzi milioane de vizitatori. 
Cazare la același hotel în Istanbul.

ZIUA 5. ISTANBUL - BUCURESTI  
(CCA. 645 KM)
Mic dejun. Dimineața liberă pentru vizită 
individuală sau shopping în Istanbul. După 
prânz, îmbarcare în microbuzul (sau midi 
autocarul) de transfer către aeroport, 
pentru zborul spre România.

 PROGRAMZIUA

05
ZILE

ISTANBUL 
 

PREȚUL INCLUDE
•	Zbor Bucuresti- Istanbul și retur, bagaj de cala 

inclus; 
•	4 cazări cu mic dejun în hotel 3*.
•	Ghid însotitor din seara primei zile până 

dimineața ultimei zile, în rest asistență turistică
•	Vizitele la Edirne, Agia Sophia, Topkapi, 

Moscheea Albastră, Biserica Cisternă, Marele 
Bazar

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicala + storno); 
•	Excursiile și vizitele opționale conform program
•	Biletele de intrare la obiectivele turistice (inclusiv 

pentru excursii opționale) și serviciile de ghizi 
locali

•	Taxe Aeroport + transfer Aeroport-hotel-
Aerop.145 €

•	Hotel situat central
•	Croazieră în insula Prinților - 

Buyukada
•	Vizită la Marele Bazar

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Edirne - Agia Sophia - Topkapi - Moscheea Albastra - Biserica Cisterna - Palatul 
Dolmabahce - Marele Bazar - Insula Buyukada 

de la 

140 € 

Moscheea Albastra - Istanbul

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%

Loc în camera 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

28.11.2018 140 € 165 € 65 € 149 € 155 €
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ZIUA 1. BUCURESTI - SIBIU -  
ARAD - BUDAPESTA (CCA. 815 KM)
Plecare din Bucureşti spre Budapesta, 
dimineața, la ora 6.00, din parcarea de 
la Gara de Nord, de pe Calea Griviței 
(lângă Muzeul CFR). Odată ajunși în 
Budapesta, vă invităm la o croazieră 
pe Dunăre (opțional: 14 € fără masă 
sau 29 € cu masă), pentru a admira 
principalele obiective ale capitalei 
Ungariei: Parlamentul, Podul cu Lanțuri, 
Bastionul Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, 
Palatul Regal, Stanca Ghelert. Cazare la 
Budapesta.

ZIUA 2. VIENA - BRATISLAVA (CCA. 65 KM)
Mic dejun. Părăsim Ungaria și 
dedicăm întreagă zi explorării capitalei 
Austriei. Începem cu vizită la Palatul 
Schonbrunn şi a grădinilor acestuia, 
apoi într-un tur panoramic cu autocarul 
admirăm Prater, Sediul ONU, Turnul 
Dunării, Ringstrasse, Piața Maria 
Tereza, Palatul Hofburg, Primăria, 
Parlamentul, Teatrul. Urmează un 
tur pietonal în centrul istoric spre 
Monumentul Ciumei, Catedrala Sf. 
Ștefan, Opera. Timp liber pentru a 
gusta farmecul medieval al centrului 
istoric. Multitudinea de magazine de 
pe Mariahilfer Strasse, va convinge 
iubitorii de shopping că a meritat 
scurta deplasare până aici. Seara cazare 
la Bratislava, capitala Slovaciei.

ZIUA 3. BRATISLAVA - ESZTERGOM 
- VIŞEGRAD - SZENTENDRE - 
BUDAPESTA (CCA. 250 KM)
Mic dejun. Tur pietonal în Bratislava: 
Teatrul Național, Primăria, Palatul 
Primatului, Biserica Franciscană, Poarta 
Sf. Mihai, Universitatea și Catedrala. 
Traversăm frontiera în Ungaria și urmăm 
Valea Dunării, pentru a vizita trei oraşele 
pitoreşti: Esztergom, faimos pentru 
Catedrala încoronării regilor Ungariei, 
Visegrad cu Castelul lui Matyas Corvin 
străjuind întreagă regiune şi Szentendre, cu 

multitudinea sa de artizani şi comercianți 
de produse tradiționale. Cazare la 
Budapesta.

ZIUA 4. BUDAPESTA - ARAD - SIBIU - 
BUCURESTI (CCA. 815 KM)
Mic dejun. Întoarcere în România, cu sosire 
în București la Gara de Nord în jurul orei 
23.30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

 PROGRAMZIUA

04
ZILE

BUDAPESTA 
VIENA

PREȚUL INCLUDE
•	Transport cu autocar climatizat, clasificat pentru 

trafic internațional
•	3 cazări cu mic dejun în hotel 3* (excepție 2*)
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizitele la: Viena, Bratislava, Esztergom, 

Vișegrad, Szentendre, Budapesta

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursiile și vizitele opționale conform program
•	 Intrările la obiectivele turistice (inclusiv pentru 

excursii opționale) și serviciile de ghizi locali
•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 

banchete)
•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde această 

este solicitată (se va achita cash de către turiști)

•	Vizite la cele mai frumoase Piețe 
de Crăciun: Viena, Budapesta și 
Bratislava

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Viena - Bratislava - Esztergom - Vişegrad - Szentendre - Budapesta

de la 

149 € 

Podul cu lanturi - Budapesta

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în camera 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

29.11.2018 149 € 175 € 45 € 159 € 165 €

Viena - Austria
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ZIUA 1. BUCUREŞTI - SIBIU - ARAD - 
BUDAPESTA (CCA. 815 KM)
Plecare din Bucureşti, la ora 6.00, din 
parcarea de la Gara de Nord Calea Griviței 
spre Budapesta pentru cazare.

ZIUA 2. BUDAPESTA - DONOVALY - 
CRACOVIA (CCA. 375 KM)
MMic dejun. Plecăm spre Polonia, 
traversând Slovacia spre Donovaly (960 
m altit.), populară stațiune montană, 
situată în Parcul Național Tatra Joasă, 
unde vom opri pentru câteva fotografii, 
apoi vom continua spre Cracovia, 
fosta capitală regală. Vizităm Castelul 
Wawel, unde vom admira Catedrala care 
era locul ceremoniilor de încoronare 
al regilor Poloniei, iar azi “sanctuar 
național” şi Castelul Regal renascentist. 
Continuăm cu Strada Kanonicza - cea 
mai veche din oraş, care păstrează 
integral aspectul medieval, Muzeul 
Arhidiecezei - casă în care a studiat Papa 
Ioan Paul II şi Hotel Copernicus - unul 
dintre cele mai scumpe hoteluri din lume, 
care poartă numele marelui astronom şi 
care a fost “reședința sa temporară” în 
anii studenției. Urmează Piața Centrală - 
cea mai mare piață medievală din Europa, 
cu Biserica Fecioarei Maria (sec.XIII) 
având interesante vitralii de Wyspianski 
şi Hala de Țesături (Sukiennice) unde 
vom avea timp liber pentru achiziționarea 
suvenirurilor locale. Cazare la Cracovia.

ZIUA 3. CRACOVIA - WIELICZKA - 
AUSCHWITZ - CRACOVIA
Mic dejun. Zi liberă în Cracovia, sau 
excursie opțională (10 €) la salina 
Wieliczka, construită în sec. XIII și 
funcțională până în anul 2007. După 
amiază excursie opțională (15 €) la 
Oświęcim unde vizităm cel mai mare lagăr 
de concentrare şi exterminare construit 
de nazişti: Auschwitz II- Birkenau, cu 
“Rampa Morții” şi ruinele celui mai mare 
crematoriu distrus de nemți înainte de 
retragere. Vom lasa în urmă istoria cu 
tragismul ei pentru a ne întoarce la același 
hotel din Cracovia pentru cazare.

ZIUA 4. CRACOVIA - VARŞOVIA - LODZ  
(CCA. 405 KM)
Mic dejun. Părăsim Cracovia şi pornim spre 
Varşovia, renăscută aproape miraculos, 
după cel de al doilea Război Mondial 
(care a distrus aprox. 85% din oraş), şi 
care se mândreşte azi cu zona sa istorică, 
monument UNESCO. Aici vom admira: 
Palatul Regal cu aspectul sau de sec. XVII, 
Coloana Sigmund a regelui care a făcut 
din Varşovia capitala celui mai mare regat 
al Europei medievale, Catedrala Sf. Ioan, 
reconstruită în stilul gotic al sec. XIV, 
Piața Centrală cu monumentul Sirenei - 
simbolul oraşului, Barbacanul - o structura 
fortificată care avea rol de apărare a porții 

principale de intrare. După timpul liber 
alocat pentru un moment de relaxare pe 
străduțele pitoreşti ale Varşoviei, deplasare 
la hotel pentru cazare.

ZIUA 5. LODZ - CZESTOCHOWA - 
BUDAPESTA (CCA. 580 KM)
Mic dejun. Plecare spre cel mai sfânt 
loc al Poloniei, Częstochowa unde vom 
vizita Mănăstirea fortificată Jasna Gora, 
capitala spirituală a Poloniei, unde se 
găseşte cel mai faimos altar din țară, 
dedicat Maicii Domnului. Totodată aici 
este şi cel mai mare loc de pelerinaj din 
Polonia, ce adăposteşte icoana “Madona 
Neagră”. Continuăm deplasarea spre 
sud și încheiem excursia cu o croazieră 
opțională pe Dunăre la Budapesta (14 € 
fără masă sau 29 € cu masă), pentru a 
admira principalele obiective ale capitalei 
Ungariei: Parlamentul, Podul cu Lanțuri, 
Bastionul Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, 
Palatul Regal, Stanca Ghelert. Cazare la 
Budapesta.

ZIUA 6. BUDAPESTA - ARAD - SIBIU - 
BUCURESTI (CCA. 815 KM)
Mic dejun. Întoarcere în Bucureşti la Gara 
de Nord în jurul orei 23.30, în funcţie de 
trafic şi formalităţile de frontieră.

 PROGRAMZIUA

06
ZILE

POLONIA 
 

PREȚUL INCLUDE
•	Transport cu autocar climatizat, clasificat pentru 

trafic internațional
•	5 cazări cu mic dejun în hotel 3* (și ca excepție 

2*)
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizite la: Donovaly, Cracovia, Czestochowa, 

Varșovia, Budapesta

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursii opționale, intrarile la obiective (inclusiv 

pentru excursii opționale) și serviciile de ghizi 
locali

•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 
banchete)

•	Taxa de oraș (se va achita cash de către turiști)

•	Popas la Donovaly - cea mai populară 
stațiune din Parcul Tatra
•	Excursii la Salina Wieliczka și la 

Lagarul de Concentrare “Auschwitz 
II-Birkenau”

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Donovaly - Cracovia - Wieliczka - Auschwitz - Varşovia - Czestochowa - Budapesta

de la 

243 € 

Piata de Craciun - Cracovia

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în camera 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

27.11.2018 243 € 285 € 79 € 259 € 265 €
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ZIUA 1. BUCUREŞTI - SIBIU - ARAD - 
BUDAPESTA (CCA. 815 KM)
Plecare din Bucureşti, la ora 6.00, din 
parcarea de la Gara de Nord de pe Calea 
Griviței spre Sibiu - Arad - Budapesta. 
Încheiem ziua cu o croazieră opțională pe 
Dunăre la Budapesta (14 euro fără masă 
sau 29 euro cu masă). Cazare la Budapesta.

ZIUA 2. BUDAPESTA - VIENA - KONOPISTE - 
PRAGA (CCA. 565 KM)
Mic dejun. Ne deplasăm către Viena 
unde, într-un tur cu autocarul admirăm 
Prater, Sediul ONU, Turnul Dunării, 
Ringstrasse, Piața Maria Tereza, Pal. 
Hofburg, Primăria, Parlamentul, Teatrul. 
Urmează tur pietonal în centrul istoric 
spre Monumentul Ciumei, Catedrala 
Sf. Ștefan, Opera. Timp liber în centrul 
istoric. După amiază pornim spre Praga, 
vizitând castelul Konopiste, cu o istorie 
extrem de tumultoasă. În 1887 Ahiducele 
Franz Ferdinand a cumpărat castelul şi 
l-a transformat într-o reședința luxoasă 
unde l-a invitat şi pe William al II-lea, 
împăratul Germaniei, cu doar câteva 
săptămâni înainte de asasinarea sa la 
Saraevo. Impresionantă colecție de 
antichități şi mai ales cea de trofee de 
vânătoare sunt punctele principale de 
atracție, alături de superbele grădini 
în stil englez. Ajunși în Praga, luăm un 
prim contact cu Piețele Stare Mesto şi 
Vaclavske. Cazare la Praga.

ZIUA 3. PRAGA - CASTELUL KARLSTEJN  
(CCA. 70 KM) - CROAZIERA VLTAVA
Mic dejun. Începem vizita în capitalei 
Cehiei cu Mănăstirea Strahov. Trecând 
pe lângă Palatul Cerninsky, admirăm 
Mănăstirea Loreta. Ajungem la Hrad, cel 
mai mare castel medieval din lume. Inima 
castelului o constituie Catedrala Sf. Vitus, 
construită în 1344 pe locul altor biserici. În 
incinta castelului se mai pot vizita (contra 
cost) Biserica Sveti Jiri, care serveşte astăzi 
drept Galeria Națională de Artă, precum 
și Uliţa Aurarilor. Coborând pe lângă 
Biserica Sf. Nicolae, ajungem la Podul 
Carol, decorat cu 30 de statui, de unde şi 
denumirea de “Podul cu Sfinți”. Vizitam 
Piața Stare Mesto, “străjuită” de cele doua 
turnuri ale Bisricii Tyn, Primăria şi turnul 
cu cel mai vechi ceas astronomic din lume. 
Timp liber sau excursie opțională la Castelul 
Karlstejn (10 euro). Castelul Karlstejn a 
fost construit în sec. XIV pentru a proteja 
tezaurul imperial. Opțional croazieră pe 
Vltava (12 € fără cină sau 23 € cu cină). 
Cazare la Praga.

ZIUA 4. DRESDA - KARLOVY VARY - PRAGA  
(CCA. 445 KM) 
Mic dejun. Timp liber sau excursie 
opțională la Dresda + Karlovy Vary (39 
euro). Admirăm într-un tur pietonal 
Frauenkirche, Procesiunea Prinților - 

imagine murală realizată în porțelan, Palatul 
Regal, Opera Semper și Palatul Zwinger. 
Excursia continuă spre Karlovy Vary. Într-o 
relaxantă plimbare vom admira arhitectura 
numeroaselor hoteluri de lux, iar în zona 
Galeriei Colonadelor, gustăm apă cu 
puternic efect curativ din căni speciale, 
specific zonei. Întoarcere la acelaşi hotel 
din Praga pentru cazare.

ZIUA 5. BRNO - BRATISLAVA - BUDAPESTA  
(CCA. 525 KM)
Mic dejun. Pornim spre Brno, despre a 
cărei istorie vorbesc monumentele din 
oraș: Piața Zelny cu Teatrul Redută și 
Muzeul Moraviei, Mănăstirea Capucinilor 
şi Catedrala Sf. Petru şi Pavel. Timp liber 
în Brno. Continuăm cu o scurtă vizită în 
Bratislava, capitala Slovaciei: “statuile 
vesele”, Filarmonica, Teatrul Național 
Slovac, vechea Primărie, Palatul Primatului, 
Biserica Franciscană (sec XIII), Poarta Sf. 
Mihail şi Catedrala SF. Martin. Deplasare 
spre Budapesta pentru cazare.

ZIUA 6. BUDAPESTA - ARAD - SIBIU - 
BUCUREŞTI (CCA. 815 KM)
Mic dejun. Întoarcere în România, cu sosire 
în Bucureşti în jurul orei 23.30, în funcţie 
de trafic şi de formalităţile din frontieră.

 PROGRAMZIUA

06
ZILE

PRAGA 
VIENA 

PREȚUL INCLUDE
•	Transport cu autocar climatizat, clasificat pentru 

trafic internațional
•	5 cazări cu mic dejun în hotel 3* (și ca excepție 

2*)
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizitele la Hrad, Sf. Vit, Podul Carol, Ceasul 

Astronomic - Brno - Bratislava - Budapesta

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursiile și vizitele opționale conform program
•	 Intrările la obiectivele turistice (inclusiv pentru 

excursii opționale) și serviciile de ghizi locali
•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 

banchete)
•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde aceasta 

este solicitată (se va achita cash de către turiști)

•	Vizite la Piețele de Crăciun: 
Budapesta, Praga și Bratislava
•	Vizite la Dresda și Karlovy Vary

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Konopiste - Praga - Karlstejn - Dresda - Karlovy Vary - Brno - Bratislava - Budapesta

de la 

220 € 

Piata de Craciun - Praga

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15% *

Loc în cameră 
dublă

Supliment 
cameră single

Copil  
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

27.11.2018 220 € 259 € 75 € 219 € 225 €



Revelion 2018-2019
Focuri de artificii, atmosferă de petrecere și bucuria unui nou început! Gurmand, copilăros sau 
romantic, escapada de Revelion trebuie să-ți ofere clipe de poveste. Descoperă numeroasele 
tradiții ale destinațiilor vecine, savurează bucate din gastronomiile lor și pășeste în 2019 pe 
ritmuri autentice locale. Ia-ți o pauză și alege să spui “La Mulți Ani, 2019!” în destinații populare. 
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ZIUA 1. SÂMBĂTĂ 29.12.2018: BUCUREŞTI 
- VELIKO TARNOVO - PARALIA 
KATERINI
Întâlnire, dis de dimineaţă, la ora 05:30 
cu reprezentantul agenţiei în Parcarea 
Academiei Militare Romane (Universitatea 
Naţională de Aparare Carol I) - acces 
dinspre Bd. Eroilor. Plecare la ora 06:00 
pe ruta Giurgiu - Ruse - Veliko - Sofia - 
Kulata - Promachonas - Seres - Paralia 
Katerini. Pe drumul nostru către Grecia, 
facem o prima oprire la Veliko Tarnovo, 
fosta capitală a Bulgariei, supranumită şi 
“Capitala Ţarilor”. Aici vom vizita centrul 
vechi al oraşului, înţesat de biserici 
medievale, ateliere meşteşugăreşti, 
magazine de suveniruri şi de antichităţi. 
După prânz ne îndreptăm spre Paralia 
Katerini, unde avem cazare la Hotel 
Imperia President 3* sau similar.

ZIUA 2. DUMINICĂ 30.12.2018: PARALIA 
KATERINI - METEORA
Astazi, după micul dejun, avem timp liber 
în staţiune sau vă invităm să participaţi 
la excursia opţională la Meteora, unul 
dintre cele mai importante complexe de 
mănăstiri ortodoxe din Grecia, al doilea 
după Muntele Athos, inclus în patrimoniul 
cultural şi natural UNESCO. Centru 
monahal Meteora este situat într-o zona 
stranie de stânci, în forma de turnuri 
ce “răsar” din câmpie, “incununate” de 

mănăstirile care au avut în egală masură 
rol religios şi cultural, fiind pana in zilele 
noastre adevarate “tezaure” de arta 
bizantina. Spre deosebire de Muntele 
Athos, în acest complex sunt doar 6 
mănăstiri, iar accesul este permis atât 
femeilor, cât şi bărbaţilor. Stâncile au o 
formă spectaculoasă, iar peşterile create 
în acestea au adăpostit mai întâi călugări 
şi pustnici credincioşi şi apoi s-au ridicat 
primele mănăstiri. Seara ne întoarcem în 
Paralia Katerini la hotel, apoi timp liber 
pentru odihnă.

ZIUA 3. LUNI 31.12.2018: PARALIA KATERINI 
- EDESSA
După micul dejun târziu, vă puteţi 
bucura de o zi liberă pentru odihnă 
sau, opţional, putem face o excursie 
către Edessa pentru a admira cea mai 
mare cădere de apă din Europa de Est. 
Veţi vedea un loc deosebit, cu cascade 
spectaculoase formate de-a lungul 
râului Vodas şi a afluenţilor săi. Vizitând 
Parcul Natural Edessa veţi avea parte 
de o zi de neuitat în mijlocul naturii. Ne 
întoarcem în Paralia Katerini, la hotel. 

 PROGRAMZIUA

05
ZILE

GRECIA 
Paralia Katerini 

ITINERARIU: Bucureşti - Paralia Katerini - Meteora - Edessa - Olimp - Salonic - Bucureşti

Biserica Sf. Parascheva - Paralia Katerini

Hotel Loc în cameră 
dublă/triplă

EARLY BOOKING 
(până la 20.11.2018)

Tarif copii 
5-10.99 ani

Supliment 
single

Hotel IMPERIA 
PRESIDENT 3*/similar 199 € 175 € 

(BONUS excursie la Olimp) 109 € 109 €

Meteora - Grecia
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Timp liber pentru odihnă, seara urmând 
să participăm opţional la cina festivă de 
Revelion (25€ de pers). La mulți ani, 
2019!

ZIUA 4. MARŢI 01.01.2019: PARALIA 
KATERINI - OLIMP - MĂNĂSTIREA  
SF. EFREM SIRUL
După servirea micului dejun târziu, vă 
invităm într-o excursie opţională la Olimp, 
salasul legendar al zeilor, cu al sau varf 
Mytikas (2918 m), mereu invaluit de 
nori, unde puteti să patrundeţi în lumea 
legendară a celor 12 zei ai Olimpului. Vom 
face o plimbare în oraşul Litochoro pe 
străzile pitoreşti ale “oraşului de piatră”, 

către “cada lui Zeus”. Litochoro este un 
labirint de stradute pietruite, care serpuiesc 
printre casele traditionale. La întoarcere 
spre Paralia Katerini vom face o scurtă 
oprire la Mănăstirea Sf. Efrem Sirul - ce 
adăposteşte şi cinsteşte moaştele Sf. Efrem 
Sirul, mai precis părţi din mâna dreaptă, 
cea cu care a scris nenumărate rugăciuni şi 
cuvinte de învăţătură. 

ZIUA 5. MIERCURI 02.01.2019: PARALIA 
KATERINI - SALONIC - RILA - 
BUCUREŞTI
După micul dejun începem deplasarea 
spre casă cu vizita oraşului Salonic unde 
vom admira zona centrală, faimoasa Piaţă 

Aristotelus, Rotonda, Arcul lui Galerius. 
Pauză la Biserica Sf. Dumitru - sfântul 
protector al oraşului şi o scurtă pauză 
la emblema Salonicului - Turnul Alb, 
locul unde se este şi statuia ecvestră a 
lui Alexandru cel Mare. În drum spre 
România, ne oprim la Mănăstirea Rila, cea 
mai cunoscută mănăstire din Bulgaria. Ne 
continuăm traseul pe ruta Sofia - Ruse - 
Giurgiu - Bucureşti. În timpul nopţii, în 
funcţie de trafic şi formalităţile vamale, 
vom sosi în Bucureşti.

de la 

349 € 

Manastirea Rila - Bulgaria

Hotel Imperia President HHH

Paralia Katerini

Descriere: Hotelul Imperia President oferă tot confortul necesar pentru a avea un 
sejur de neuitat. 

Localizare: Hotelul este situat la doar 100 de metri de plaja din Paralia Katerini  şi 
la aproximativ 5 minute de mers pe jos de cafenele şi magazine. La 20 de metri de 
proprietatea Imperia President se află o stație de autobuz. Proprietatea este situată 
la 9 km de oraşul Katerini, iar satul tradițional Litochoro se află la 29 km. Aeroportul 
Internațional din Salonic se află la 85 km. 

Facilitati hotel: Recepţie 24 de ore, lift, internet Wi-Fi gratuit, room service, parcare 
gratuită, depozit de bagaje. Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor un mic dejun bogat, tip 
bufet. 

Facilitati camere: Toate camerele hotelului Imperia President sunt dotate cu balcon, 
TV, internet, aer condiţionat, frigider, uscător de păr, telefon şi grup sanitar propriu cu 
duş/cadă. 

•	Cazare la unul dintre cele mai bune hoteluri din Paralia Katerini
•	Vizite la Veliko Tarnovo și Rila
•	Tur de Salonic
•	Excursie opţională la Meteora, unul dintre cele mai importante complexe de 

mănăstiri ortodoxe din Grecia

PUNCTE FORTE

PREŢUL INCLUDE

•	Transport cu autocar 
clasificat pentru curse 
internaţionale

•	4 nopţi cazare la hotel 
Imperia President 3***/
sau similar în Paralia 
Katerini

•	Mic dejun la hotel
•	Vizită oraş Veliko 

Tarnovo
•	Tur de oraş Salonic
•	Vizită la Manastirea 

Rila
•	 Însotitor de grup

PREȚUL NU INCLUDE

•	Asigurarea medicală (aprox. 43 lei/
persoană)

•	Asigurare Travel (medicală+storno) 
(aprox. 79 lei/persoană)

•	 Intrările la obiectivele turistice şi 
serviciile de ghizi locali

•	Vizitele menţionate în program nu 
includ taxele de intrare la obiectivele 
turistice

•	Cina festivă de Revelion 25 €/pers 
•	Locuri preferentiale in autocar 

(primele 3 banchete): 5 €/persoană 
•	Reducere pe ultima banchetă în 

autocar: 5 €/persoană

EXCURSII OPȚIONALE

Tarife speciale
•	Olimp: 20 euro/persoană
•	Edessa: 30 euro/persoană
•	Meteora: 30 euro/

persoană.

Tarife speciale 
valabile doar pentru 
înscrierile din țară
•	Olimp: 15 euro/persoană
•	Edessa: 25 euro/persoană
•	Meteora: 25 euro/persoană



pag. 22

ZIUA 1. SÂMBĂTĂ 29.12.2018: BUCUREȘTI - 
CANAKKALE
Întâlnire cu însoțitorul de grup la ora 
05:30 în parcarea din fața ACADEMIEI 
MILITARE ROMÂNE (Universitatea 
Națională de Apărare Carol I) - acces 
dinspre Bd Eroilor, plecare ora 06:00 pe 
traseul  Bucureşti - Giurgiu - Ruse - Stara 
Zagora - Svilengrad - Capitan Andreevo - 
Edirne - Eceabat - Canakkale. Seara cazare 
în Canakkale la Hotel Bogaz 2*/similar. 
Timp liber pentru cumpărături sau plimbare 
prin oraş, unul dintre cele mai ieftine oraşe 
din Turcia.

ZIUA 2. DUMINICĂ 30.12.2018: CANAKKALE 
- TROIA - BERGAMA (CETATEA 
PERGAMON) - KUSADASI 
Dimineața, după micul dejun, ne 
continuăm itinerariul spre Kusadasi. În 
drum vom face o oprire la Troia - povestea 
războiului troian fiind una din cele mai 
faimoase din istorie, iar legenda Elenei 
din Troia încântă de peste 3.000 de ani. 
Mai departe, ne îndreptăm spre Cetatea 
Pergamon, locul unde a fost inventat  
pergamentul. Cetatea Pergam  este  citata  
și în  cartea  Apocalipsei, spunându-se 
despre aceasta  că este  una  dintre  cele  
şapte  biserici  din  Asia.  În  prezent, 
siturile  arheologice principale ale anticului 
Pergam se regăsesc în partea de Nord 
şi de Vest a oraşului modern Bergama. 
Drumul continuă spre Kusadasi, unde vom 

ajunge spre seara - cină şi cazare la hotelul 
Richmond Ephesus Resort 5*, Kusadasi.

ZIUA 3. LUNI 31.12.2018: KUSADASI - 
EFES & CASA FECIOAREI MARIA 
(OPȚIONAL)
Mic dejun. Timp liber pentru odihnă/
shopping în Kusadasi, sau opțional excursie 
la Efes - unul dintre cele mai faimoase 
oraşe ale Antichității şi Casa Fecioarei 
Maria - locul în care Fecioara Maria și-a 
petrecut ultimii ani din viață. După-amiază 
ne întoarcem în Kusadasi unde ne pregătim 
pentru petrecerea de Revelion.
Cina festivă de Revelion este inclusă și 
se va desfășura la restaurantul hotelului 
Richmond Ephesus. La mulți ani, 2019!

ZIUA 4. MARŢI 01.01.2019: KUSADASI - 
TIMP LIBER
Mic dejun. Timp liber pentru a profita de 
facilitățile hotelului: piscină interioară, 
saună, baie turcească, centru de fitness, 
masaj, centru de înfrumusețare dotat cu 
echipamente moderne. Cazare şi masă la 
Hotel Richmond Ephesus 5* - Kusadasi.

ZIUA 5. MIERCURI 02.01.2019: KUSADASI - 
PAMUKKALE (OPȚIONAL)
Mic dejun. Timp liber la hotel sau, opțional, 
excursie la Pamukkale. Supranumit şi 
Castelul de Bumbac, terasele de calcar  
reprezintă un fenomen unic în lume. În fața 
albului imaculat încrustrat parcă cu pietre 
prețioase, cuvintele sunt lipsite de esență. 
Tot acolo, oraşul antic Hierapolis şi piscina 

 PROGRAMZIUA

08
ZILE

TURCIA 
Kusadasi 

ITINERARIU: București - Canakkale (1 noapte) - Kusadasi (4 nopți) - Istanbul (2 nopți) - București 

Efes - Turcia

Perioada Loc în cameră dublă/triplă 
Standard Land View

EARLY BOOKING 
(până la 30.11.2018) 

Tarif copii 
5-10.99 ani

Supliment 
single

29.12.2018 - 05.01.2019 369 € 349 € 179 € 150 €

Pamukkale - Turcia
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Cleopatrei cu apă termală se prezintă ca în 
urmă 2000 de ani. Oraşul antic Hierapolis 
impresionează prin Teatrul Român 
foarte bine conservat, prin numeroasele 
morminte descoperite şi Templul lui Apollo. 
Fosta stațiune termală, Pamukkale, prin 
Piscina Cleopatrei, vă oferă beneficiile 
apei termale cu temperatura de 36 grade 
Celsius și ocazia de a descoperi o piscina în 
aer liber, pavată cu coloane ale Templului 
lui Apollo. Seara ne întoarcem în Kusadasi, 
cazare şi masă la Hotel Richmond Ephesus 
5*.

ZIUA 6. JOI 03.01.2019: KUSADASI - 
ISTANBUL
Mic dejun. Plecare spre Istanbul, urmând 
traseul Izmir - Bursa. Seara târziu - sosire 
în Istanbul, tur de oraș “by night” cu 
autocarul și cazare la Hotel Kaya 3*/similar.

ZIUA 7. VINERI 04.01.2019: ISTANBUL
Mic dejun. Program liber pentru shopping 
sau vă propunem un tur pietonal pentru 
a admira “comorile Istanbulului”: Agia 
Sofia (în funcție de programul de vizită), 
vechea biserică creştin ortodoxă ce a fost 
transformată în moschee, vă întâmpină 
acum cu un muzeu în toată regula, la 
Moscheea Albastră (construită de sultanul 
Ahmet pentru a rivaliza cu Agia Sofia) - 
cea mai mare moschee din Istanbul, vom 
avea în fața una dintre cele mai faimoase 
atracții ale Turciei. În apropierea acestora 
ne aşteaptă şi Palatul Topkapi, palat ce 
a găzduit toți sultanii otomani vreme de 
4 secole, precum şi Palatul Scufundat 
(Yerebatan Sarnici) unde putem admira 
cele 336 de coloane scufundate. Seara 
cazare în Istanbul, la Hotel Kaya 3*/similar.

ZIUA 8. SÂMBATA 05.01.2019: ISTANBUL - 
EDIRNE - BUCUREȘTI
După micul dejun plecăm spre Bucureşti. 
În drumul către țară vom trece prin 
oraşul Edirne, fosta capitală a Imperiului 
Otoman, pentru a vizita Moscheea 
Selimiye - cunoscută ca şi moscheea celor 
999 de ferestre datorită arhitecturii unice 
a cupolei, dar şi a tunelelor subterane 
ce leagă moscheea de fosta Academie 
Militară, tunele ce acum adăpostesc 
numeroase magazine în care veți găsi 
produse tradiționale turceşti, prilej şi 
pentru achiziționarea ultimelor suveniruri. 
Sosire în București în jurul orei 24.00, în 
funcție de trafic si formalități vamale.
 
 
 

PRETUL INCLUDE
•	Transport cu autocar clasificat 

pentru curse internaționale
•	 1 noapte cazare cu mic dejun 

în Canakkale - Hotel Bogaz 
2*/similar

•	4 nopți cazare cu All Inclusive 
în Kusadasi - Richmond 
Ephesus Resort 5* (se intră cu 
Cina și se iese cu Mic Dejun)

•	Cina festivă de Revelion
•	2 nopți cazare cu mic dejun 

în Istanbul - Kaya Hotel 3*/
similar

•	Vizita Bergama și Troia
•	Tur by night (cu autocarul) și 

pietonal în Istanbul
•	Edirne - Moscheea Selimiye
•	 Însoțitor de grup.

PREȚUL NU INCLUDE
•	Supliment cameră Sea View 

la Hotel Richmond Ephesus, 
Kusadasi: 20 €/pers

•	Asigurarea medicală; 
•	Asigurare Travel 

(medicala+storno)
•	 Intrările la obiectivele turistice 

și serviciile de ghizi locali
•	Vizitele menționate în 

program NU includ taxele de 
intrare la obiectivele turistice

•	Locuri preferențiale în autocar 
(primele 3 banchete): 5 €/
pers

•	Reducere pe ultima banchetă 
în autocar: 5 €/persoană

EXCURSII OPȚIONALE:
Tarife speciale
•	Efes & Casa Feciorei Maria - 

20 Euro (tariful NU include 
intrarile la obiective)

•	Pamukkale - 45 Euro

Tarife speciale 
valabile doar pentru înscrierile 
din țară
•	Efes & Casa Feciorei Maria - 

15 Euro
•	 (tariful nu include intrarile la 

obiective)
•	Pamukkale - 35 Euro 

•	Cazare cu All Inclusive la unul dintre cele mai bune resorturi din Kusadasi
•	Cina de Revelion inclusă
•	Vizite la Bergama, Troia si Edirne
•	Tur by night de Istanbul

PUNCTE FORTE

de la 

349 € 

Palatul Topkapi - Istanbul

Richmond Ephesus Resort HHHHH

Kusadasi

Descriere: Richmond Ephesus este unul dintre cele mai bune resorturi de 5* din Kusadasi, intins pe o suprafata 
de peste 52.000 mp, înconjurat de pini.

Localizare: Richmond Ephesus Resort 5* este situat pe malul marii, la 85 km de aeroportul Izmir, 12 km de 
orașul Kusadasi, în localitatea Pamucak și la 4 km de orașul istoric Efes.

Facilitati hotel: Hotelul oferă oaspeților săi un restaurant principal, meniu dietetic, meniu vegetarian, 3 
restaurante a la carte, 6 baruri, piscină exterioară, piscină interioară, cabinet medical, coafor, lanț de magazine, 
spălătorie. Gratuit: saună, baie turcească, baie cu aburi, sala de fitness, aqua aerobic, volei pe plajă, baschet, 
mini-fotbal, 2 terenuri de tenis cu suprafață de beton (ziua), tenis de masă, mini-golf, sporturi nautice fără motor, 
muzică live, discotecă (intrarea) și Internet Wi-Fi (pe întreg spațiul exterior). Contra cost: masaj, biliard, sporturi 
nautice cu motor, nocturnă terenului de tenis şi Internet cafe.

Facilitati camere: Toate camerele sunt dotate cu baie cu duş, uscător de par, aer condiționat individual (Club), 
aer condiționat centralizat (Main Building), televizor, telefon, minibar (băuturile răcoritoare se suplimentează zilnic 
- gratuit), seif (contra cost), pardoseală - gresie (Club, nivelul I), mochetă (Main Building, Club, nivelul II), balcon 
şi room service (24 ore).
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ZIUA 1. BUCURESTI - TIMIȘOARA - BELGRAD 
(CCA. 685 KM)
Plecare din Bucureşti, la ora 6.00 din 
parcarea de la Gara de Nord de pe Calea 
Griviței (lângă Muzeul CFR) spre Belgrad 
pe traseul (Braşov) - Sibiu - Deva - 
Timişoara cu o scurtă oprire de o ora pentru 
a vizita centrul oraşului. Seara opțional tur 
pietonal în zona Zemun la Turnul Gardos 
și cină la un restaurant în zona cheiului. 
Cazare la Belgrad.

ZIUA 2. BELGRAD - MUNTELE AVALA - CASA 
CU FLORI - LA MULTI ANI, 2019!
Mic dejun. Timp liber în Belgrad sau 
excursie opțională ( 20 euro/pers.) la 
Muntele Avala-situat la 17 km de oraş 
- aici este locul unde se află turnul de 
televiziune şi Monumentul eroilor din 
1912-1918. După amiază ajungem la Casa 
Florilor unde se află locul de odihnă al 
Mareşalului Tito cât şi Muzeul de Istorie al 
Iugoslaviei. Ne întoarcem pentru cazare la 

hotelul din Belgrad şi pentru a ne pregăti să 
întâmpinăm Noul An. Opțional cină festivă 
(70 euro/pers) de Revelion sau puteți 
merge în centrul orașului pentru a sărbători 
trecerea în noul an: La mulți ani, 2019!!!

ZIUA 3. BELGRAD - SKARDALIJA PROGRAM 
FESTIV 
Mic dejun. După un somn odihnitor, 
descoperim Belgradul într-un tur 
panoramic de autocar - Biserica Sfântul 
Sava, Piața Slavia, Palatul Belgrad, 
Primăria, Parlamentul, Teatrul Național, 
Muzeul Național și Universitatea, 
ne bucurăm de o plimbare pietonală 
în Kalemgdan și recapitulăm istoria 
milenară a Fortăreței Belgrad, situată la 
confluența râului Sava cu fluviul Dunărea. 
Continuăm cu centrul istoric al urbei pe 
vestita stradă Knez Mihailova cu vizită la 
Biserica Arhangelul Mihail. Spre seară vă 
invităm să descoperiți pitorescul cartier 
Skardalija (supranumit Montmartre-ul 
belgrădean ) într-un program opțional 
și recomandat (40 euro/pers.) . Zona 
s-a dezvoltat începând cu a două parte a 
secolului 19, datorită numeroşilor artişti ce 
şi-au stabilit aici atelierele de creație şi au 
transformat-o într-o atracție boemă. Pe 
străduțele înguste, cu mici galerii cochete, 
expoziții în aer liber și muzicieni ambulanți 

se află unele dintre cele mai cunoscute 
restaurante locale, prilej pentru a degusta 
din deliciile bucătăriei sârbești într-un 
program opțional. Seara cazare în Belgrad. 

ZIUA 4. BELGRAD - SIBIU - BUCURESTI 
(CCA. 685 KM)
Mic dejun. Ne întoarcem spre țară cu 
o oprire la Sibiu pentru a vizita centrul 
oraşului printr-un tur pietonal: Piața Mare 
cu Turnul Sfatului, simbolul oraşului, Palatul 
Brukenthal (sec. XVIII) care găzduieşte 
Muzeul Brukenthal cu o valoroasă colecție 
de pictură, Catedrala Evanghelică (sec. 
XIV), una dintre cele mai vechi şi mai 
impresionante construcții gotice din 
Transilvania, Catedrala Sf. Treime, Casa 
Haller, care păstrează multe elemente din 
clădirea originală renascentistă din sec. 
XV-XVI (ca: blazonul, arcadele de la intrare 
şi decorațiunile), Casa Lutsch, despre care 
se crede că a fost construită în sec. al XV-
lea de regele Sigismund (cu scopul de a-i 
găzdui pe regi, voievozi și înalți demintari) 
şi care poartă numele unuia dintre 
proprietarii săi din sec. XVI-XVII, Primăria 
în stil art-nouveau, Podul Minciunilor (sec 
XIX). Sosire în București la Gara de Nord 
după ora 23.30, în funcție de trafic și de 
durată formalităților din frontieră

 PROGRAMZIUA
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ZILE

BELGRAD 
 

PRETUL INCLUDE 
•	Transport cu autocar cu climatizare, clasificat 

pentru trafic international
•	3 cazări cu mic dejun în hotel 3* (exceptie 2*); 
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizitele la: Timișoara, Belgrad, Sibiu.

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursiile și vizitele opționale conform program
•	 Intrarile la obiectivele turistice (inclusiv pentru 

excursii opționale) și serviciile de ghizi locali
•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 

banchete)
•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde aceasta 

este solicitată (se va achita cash de catre turisti).

•	Cina Festivă de Anul Nou 
•	Veți descoperi pitorescul cartier 

Skardalija

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Timișoara - Belgrad - zona Zemun - Muntele Avala - Casa cu Flori - Skardalija - Sibiu

de la 

150 € 

Catedrala Sf. Sava - Belgrad

Date de plecare REDUCERI 
de până la 15%*

Loc în cameră 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

30.12.2018 150 € 165 € 55 € 149 € 155 €Avala - Monumentul eroilor
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ZIUA 1. BUCUREȘTI - CETATEA SUCEVEI - 
CERNĂUȚI (CCA. 550 KM)
Plecare din Bucureşti, 6.00, parcarea de 
la Gara de Nord Calea Griviței (Muzeul 
CFR) spre Suceava - Cernăuți. Pe traseu 
ne oprim pentru a vizita fosta cetate de 
scaun a Moldovei - Suceava. Trecem 
frontiera în Ucraina, pentru a ne caza la 
Cernăuți.

ZIUA 2. CERNĂUȚI - CETATEA HOTIN (65 KM)
 Mic dejun. Turul de oraş: “Complexul 
Mitropoliților”, Patrimoniul UNESCO. 
Admirăm monumentul lui Eminescu, 
Teatrul Dramatic, Piața Centrală, unde cea 
mai veche clădire este Hotelul Vulturul 
Negru, iar printre cele mai frumoase: 
Banca Națională, Muzeul de Arte 
Frumoase şi Primăria. Vizităm Catedrala 
Sf. Nicolae apoi ne bucurăm de timp 
liber pe strada Kobylyanska. La prânz ne 
deplasăm spre Cetatea Hotinului, declarată 
“una dintre cele 7 minuni ale Ucrainei”. 
Seara, cazare în același hotel din Cernăuți.

ZIUA 3. CERNĂUȚI - CETATEA SOROCA - 
CHIȘINĂU (CCA. 395 KM)
Mic dejun. Plecăm spre Cetatea Soroca, 
construită în sec. XV de Ștefan cel Mare 
şi reconstruită de Petru Rareş. Vom 
descoperi zidurile masive, prevăzute cu 4 
turnuri rotunde şi un turn pătrat şi biserica 
cetății. Apoi ne îndreptăm către Chișinău 
pentru a ne caza.

ZIUA 4. CHIȘINĂU - CRICOVA - ORHEIUL 
VECHI - LA MULȚI ANI, 2019!
Mic dejun. Excursie opțională la crama 
Cricova, cel mai mare complex subteran 
cunoscut în lume, cu peste 200 de soiuri 
şi peste 30 milioane de litri de vin pentru 
care a intrat în Cartea Recordurilor 
(2005). Ne vom plimba şi noi cu trenulețul 
turistic după achitarea biletului de intrare, 
cu sau fără degustare de vinuri. Continuăm 
spre Orheiul Vechi, cel mai important 
obiectiv cultural din Rep. Moldova, care 
păstrează fortificații, lăcaşe de cult, 
locuințe, băi, din cele două perioade 
majore: tataro-mongolă şi moldovenească. 
Întoarcere la Chişinău pentru cazare la 
acelaşi hotel şi să ne pregătim pentru 
trecerea în Noul An. Opțional cină de 
Revelion sau puteți merge în centrul 
orașului pentru a sărbători trecerea în noul 
an: La mulți ani, 2019!

ZIUA 5. CHIȘINĂU - TIRASPOL  (CCA. 70 KM)
Mic dejun. Tur al oraşului Chişinău cu: 
Universitatea Tehnică, Parlamentul, 
Grădina publică cu statuile lui Aleksandr 
Pușkin și Ștefan cel Mare și 12 busturi 
ale clasicilor literaturii române. Urmează 
Senatul, Arcul de Triumf. Timp liber pentru 
vizite individuale sau excursie opțională 
(15 euro) la Tiraspol. Ajunși în Trasnistria, 

admirăm din autocar Cetatea Tighină 
(sec. XV) construită de Ștefan cel Mare 
şi urmăm drumul spre Tiraspol - oraş care 
pare mult mai sovietic decât Moscova. 
Parcurgem un tur de oraş cu autocarul 
şi admirăm: Stadionul de fotbal Sheriff, 
ruinele Cetății-Fortărețe Tiraspol (sec. 
XVIII) construită în urma Tratatului de la 
Iaşi (după Războiul Ruso-Turc), Muzeul 
de Istorie locală, Sovietul Suprem al 
Guvernului cu bustul solemn al lui Lenin, 
iar în apropiere un tanc sovietic T-34. 
Întoarcere la Chişinău pentru cazare.

ZIUA 6. CHIȘINĂU - BUCURESTI  
(CCA. 500 KM)
Mic dejun. Vom mai vizita în drumul spre 
casă: mănăstirile Capriana şi Hincu. Prima 
vizită în program este mănăstirea de 
călugări Capriana la construcția căruia au 
contribuit mulți domnitori, printre care şi 
Ștefan cel Mare. Continuăm prin Codrii 
Moldovei şi ajungem la mănăstirea Hancu, 
unde un interes deosebit îl prezintă biserica 
de vară cu hramul Cuvioasa Parascheva 
şi biserica de iarnă cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului. Continuăm drumul 
spre București, unde vom sosi în jurul orei 
23:30, în funcție de formalitățile vamale 
şi trafic.

 PROGRAMZIUA

06
ZILE

CERNĂUȚI 
Chișinău 

PRETUL INCLUDE 
•	Transport cu autocar cu climatizare, clasificat 

pentru trafic international
•	5 cazări cu mic dejun în hotel 3* (excepție 2*); 
•	Ghid insotițor din partea agenției pe traseu
•	Vizite la: Suceava, Hotin și Soroca, Cernăuți, 

Orheiul Vechi, Chișinău, Cricova.

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno); 
•	  Excursiile și vizitele opționale conform program
•	  Intrările la obiectivele turistice (inclusiv pentru 

excursii opționale) și serviciile de ghizi locali
•	  Locuri preferențiale autocar (primele 3 

banchete)
•	  Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde aceasta 

este solicitată (se va achita cash de către turiști).

•	Vizită la crama Cricova, cel mai mare 
complex subteran cunoscut în lume
•	Vizită la Tiraspol

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Suceava  - Cernăuți - Cetățile Hotin și Soroca  - Cricova - Orheiul Vechi – Chișinău – 
Tiraspol

de la 

242 € 

Cramele Cricova - Moldova

Date de plecare REDUCERI 
de până la15%*

Loc în cameră 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

28.12.2018 242 € 285 € 111 € 265 € 275 €
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ZIUA 1. BUCUREȘTI - TIMIȘOARA - BELGRAD 
(CCA. 685 KM)
Plecare din Bucureşti, la ora 6.00 
dimineața, din parcarea de la Gara de 
Nord, de pe Calea Griviței (lângă Muzeul 
CFR) spre Sibiu. Pe traseu, facem o 
oprire de aproximativ o oră pentru un tur 
al orașului Timișoara. Seara ajungem în 
Belgrad, unde ne vom caza şi veți avea 
timp liber pentru a descoperi capitala 
Serbiei.

ZIUA 2. BELGRAD - MOSTAR - MEDUGORJE 
(CCA. 445 KM)
Mic dejun. Continuăm vacanţa noastră 
cu Mostar, orăşelul pitoresc renumit 
pentru Podul de piatră. Acesta a fost  
clădit în timpul sultanului Soliman 
Magnificul în sec. XVI și este cel mai 
elocvent exemplu de arhitectură islamică 
din Balcani. Reclădit după războiul 
Bosniac, podul are 28 m lungime şi 
20m înălțime, fiind inclus în patrimoniul 
UNESCO. De altfel, însăși denumirea 
oraşului s-ar traduce „pazitorii podului”. 
Anual, localnicii organizeaza o competiție 
de sărituri de pe pod în apa râului 
Neretva. Ultima vizită o vom avea în 
Medugorje, oraşul dintre munți, renumit 
centru de pelerinaje cu peste un milion 
de turiști anual. Cazare în zona Mostar - 
Medugorje.

ZIUA 3. SPLIT - TROGIR - RIVIERA 
MAKARSKA - MEDUGORJE (CCA. 
365 KM)
Mic dejun. O întreagă zi la dispoziție 
în Medugorje, sau excursie opțională 
în Croația (39 euro) spre Split, cel mai 
mare oraş de pe coasta Dalmată, pe 
care îl putem considera nu doar un oraș 
medieval, ci chiar un oraş antic locuit 
până în prezent. S-au păstrat din sec. 
III- IV atât Poarta de Aur, Poarta de Fier 
la care a fost adăugat şi turnul Ceasului, 
Palatul, cât şi Mausoleul lui Dioclețian. 
Mausoleul, deşi a fost construit pentru 
a omagia unul dintre cei mai mari 
persecutori ai creştinismului, a sfârşit 
prin a fi transformat în Catedrala St. 
Domnius, care este funcțională până 
astăzi. Foarte aproape de Split, vom 
admira arhitectura venețiană a oraşului 
Trogir, pentru care acesta a devenit 
patrimoniu UNESCO, având peste 
2000 de ani de locuire continuă. La 
întoarcerea spre Bosnia, scurta oprire 
pe Riviera Makarska pentru câteva 
poze. Cazare în același hotel din zona 
Medugorje.

ZIUA 4. FIORDUL BOKA KOTORSKA – 
EXCURSIE OPTIONALA DUBROVNIK 
- MEDUGORJE (CCA. 390 KM)
Mic dejun. O întreagă zi la dispoziție 
în Medugorje, sau excursie opțională 
în Muntenegru (35 euro) spre cel mai 
sudic fiord din Europa - Boka Kotorska. 
Urmează Dubrovnik în Croația, extrem 

de bine fortificat şi excelent conservat, 
inclus în patrimoniul UNESCO. Turul 
oraşului medieval include faimoasele 
ziduri considerate de necucerit, Poarta 
Pile, celebra farmacie (sec. XIV) din 
Mănăstirea Franciscană, palatele Sponza 
şi Rector şi turnul Orologiului. Timp liber 
în Dubrovnik, pentru a ne bucura de 
farmecul medieval al oraşului. Întoarcere 
pentru cazare în același hotel din 
Medugorje. 

ZIUA 5. SARAEVO - LA MULȚI ANI, 2019!
Mic dejun. Ne îndreptăm spre Saraevo 
pentru a ne caza, apoi timp liber pentru 
vizita individuală a capitalei țării şi 
pentru pregătirea intrării în noul an. 
Opțional cina de Revelion (65 euro/
pers, cu program festiv) sau puteți merge 
în centrul orașului pentru a sărbători 
trecerea în noul an: La mulți ani, 2019!

ZIUA 6. SARAEVO
Mic dejun. După un somn odihnitor, 
începem vizitarea capitalei țării - 
Saraevo, cândva un oraş prosper, care 
a găzduit Jocurile Olimpice de iarnă în 
1984. În timpul războiului care a dus la 
desființarea Iugoslaviei, Saraevo a suferit 
cel mai lung asediu din perioada modernă 
(mai mult şi decât Stalingrad): 1425 de 
zile între 1992-1996. După război, orașul 
a renăscut incredibil de rapid, devenind 
în 2014 Capitală Culturală Europeană, 
dintre atracțiile sale amintind: Catedrala 
catolică, Moscheea Gazi Husrev - Bey, 
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ITINERARIU: Belgrad - Saraevo - Mostar - Medugorje - Split - Trogir - Riviera Makarska - Dubrovnik -  
Fiordul Kotor

Boka Kotorska
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cea mai importantă moschee a țării, 
construită în sec. XVI, Vechiul Bazar 
Bascarsija și Primăria. La intrarea în oraș, 
într-o stare excelentă de conservare, se 
vizitează Kozija Cuprija, un pod din sec. 
XVI, construit de otomani din bucăți 
de marmură rămase de la un pod din 
perioada romană. Cazare la acelaşi hotel 
în  Saraevo.

ZIUA 7. SARAEVO - BELGRAD - ZONA 
ZEMUN LA TURNUL GARDOS
Mic dejun şi plecăm de la Saraevo 
spre Belgrad. Descoperim Belgradul 
într-un tur panoramic de autocar – 
Biserica Sfântul Sava, Piața Slavia, 
Palatul Belgrad, Primăria, Parlamentul, 
Teatrul Național, Muzeul Național 
și Universitatea și ne bucurăm de 
o plimbare pietonală în Kalemgdan 
recapitulând istoria milenară a Fortăreței 
Belgrad, situată la confluența râului 
Sava cu fluviul Dunărea. Continuăm cu 
centrul istoric al urbei pe vestita stradă 
Knez Mihailova cu vizita la Biserica 

Arhangelul Mihail. Seara opțional (30 
euro) tur pietonal în zona Zemun la 
Turnul Gardos și cină la un restaurant în 
zona cheiului. Seara cazare în Belgrad.

ZIUA 8. BELGRAD – SIBIU - BUCUREȘTI 
Mic dejun. Pornim pe drumul nostru 
spre țară cu o oprire la Sibiu pentru 
a vizita centrul oraşului printr-un tur 
pietonal: Piața Mare cu Turnul Sfatului, 
simbolul oraşului, Palatul Brukenthal 
(sec. XVIII) care găzduieşte Muzeul 
Brukenthal cu o valoroasă colecție de 
pictură, Catedrala Evanghelică (sec. 
XIV), una dintre cele mai vechi şi mai 
impresionante construcții gotice din 
Transilvania, Catedrala Sf. Treime, Casa 
Haller, care păstrează multe elemente 

din clădirea originală renascentistă din 
sec. XV-XVI (ca: blazonul, arcadele de 
la intrare şi decorațiunile), Casa Lutsch, 
despre care se crede că a fost construită 
în sec. al XV-lea de regele Sigismund (cu 
scopul de a-i găzdui pe regi, voievozi şi 
înalți demintari) și care poartă numele 
unuia dintre proprietarii săi din sec. 
XVI-XVII, Primăria în stil art-nouveau, 
Podul Minciunilor (sec XIX). Sosire în 
Bucureşti la Gara de Nord după ora 
23.30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

PRETUL INCLUDE
•	Transport cu autocar cu climatizare, clasificat 

pentru trafic international
•	7 cazări cu mic dejun în hotel 3* (exceptie 2*)
•	Ghid însotițor din partea agenției pe traseu
•	Vizitele la Belgrad, Saraevo, Mostar, Medugorje.

PREȚUL NU INCLUDE
•	  Asigurare Travel (medicală + storno)
•	  Excursiile și vizitele opționale conform program
•	Biletele de intrare la obiectivele turistice (inclusiv 

pentru excursii opționale) și serviciile de ghizi 
locali

•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 
banchete)

•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde aceasta 
este solicitată (se achită cash în euro de către 
turiști).

•	Cina Festivă de Anul Nou în Saraevo
•	Vizită la Mausoleul lui Dioclețian din 

Split

PUNCTE FORTE

de la 

254 € 

Podul Stari Most - Mostar

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*:

Loc în cameră 
dublâ

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

27.12.2018 254 € 299 € 99 € 273 € 283 €

“Stari Grad” Dubrovnik, Croatia

Trogir, Croatia 
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ZIUA 1. BUCUREȘTI – SALONIC - RIVIERA 
OLIMPULUI 
Plecare din Bucureşti, la ora 06.00 
din parcarea de la Gara de Nord - 
Calea Griviței (lângă Muzeul CFR) ne 
îndreptăm spre Salonic, al 2-lea mare 
oraș al Greciei, cu o istorie întinsă pe 
milenii, şi numeroase mărturii al gloriei 
de odinioară: Bd. Egnatia, ce conecta 
Imperiul Roman de la Răsărit la Apus, 
Arcul lui Galeriu - construit în anul 
304 d.Hr. pentru a comemora victoria 
împăratului împortiva perșilor, Rotonda 
înălțată de Galeriu pentru a-i servi drept 
mausoleum, dar transformată mai târziu 
în Biserica Sf. Gheorghe, Biserica Sf. 
Dimitrie - izvoratorul de mir, loc încărcat 
de spiritualite care păstrează moaştele 
acestui sfânt și Promenadă ce se întinde 
de la port şi până la Turnul Alb - fosta 
închisoare în timpul dominației otomane, 
devenit simbolul orașului. Cazare în zona 
Katerini.

ZIUA 2. METEORA - TERMOPILE - ATENA 
(CCA. 525 KM)
Mic dejun. Începem vizita cu Meteora 
al II-lea mare centru monahal al țării, 
situat într-o zonă stranie de stânci în 
formă de turnuri ce “răsar” direct din 
câmpie, “încununate” de mănăstirile care 
de-a lungul timpului au avut în egală 
măsură rol religios şi cultural, fiind până 

în zilele noastre adevărate “tezaure” de 
artă bizantină. Vom vizita Mănăstirea 
Marele Meteor (Varlaam) şi atelierul 
de iconografie Zindros, unde vom afla 
tainele artei de pictare a icoanelor. 
Urmăm apoi drumul spre Atena prin cea 
mai mare câmpie a Greciei, Thessalia şi 
prin defileul de la Termopile, unde ne 
vom aminti de Leonidas şi de cei 300 de 
spartani ai săi care și-au dat viața într-
una dintre cele mai cunoscute bătălii din 
antichitate, printr-o pauză de fotografii 
la monumentul comemorativ. Cazare la 
Atena.

ZIUA 3. CANALUL CORINT - MICENE - 
NAFPLIO - EPIDAURUS  
(CCA. 295 KM)
Mic dejun. Timp liber în Atena pentru 
vizite individuale sau excursie opțională 
(25 €) în Peloponez. Traversând Istmul 
Corint admirăm cunoscutul canal 
artificial, realizat în sec. XIX, având o 
lățime între 23-25m, iar adâncimea 
între 8-25 m. Vom vizita apoi ruinele 
vechii Cetății Micene, care a dominat 
lumea mediteraneană estică începând 
din sec al XV i.Hr., astăzi monument 
UNESCO. Intrăm prin Poarta Leilor, 
printre zidurile construite din blocuri 
gigantice de piatră şi vizităm Mormântul 
lui Agamemnon (sec. XIII i.Hr.), unul 
din conducătorii grecilor în legendarul 
Război Troian. Urmează Napflio, prima 
capitală a Greciei moderne, considerat 
cel mai frumos oraş din Peloponez 

datorită străduțelor pitoreşti cu case 
având balcoane împodobite cu flori. 
Vizităm Fortăreața medievală Palamidi 
(construită în sec. XVI de venețieni), 
de unde vom avea o privelişte superbă 
asupra Golfului Argos și asupra întregului 
oraș. Încheiem excursia în Epidaur, la 
teatrul din sec. IV i.Hr., monument 
UNESCO excepțional conservat, cu 
o capacitate de 14.000 persoană, 
considerat teatrul antic cu cea mai bună 
acustică din lume. În apropiere se află 
Templul lui Asklepios, fiul lui Apollo şi 
zeul medicinii. Întoarcere pentru cazare 
la același hotel în Atena.

ZIUA 4. ATENA - LA MULȚI ANI, 2019!
Mic dejun. Dedicăm ziua Atenei, una 
din cele mai vechi capitale, locul în care 
s-a născut democrația, unde pentru 
început vom face un tur panoramic cu 
autocarul, în care “vom trece în revistă” 
o parte din spledorile oraşului: Piața 
Omonia, Academia în stil elenistic, având 
2 coloane în vârful cărora stau de strajă 
Apollo şi Atena, Biblioteca Națională, 
Piața Syntagma, cu clădirea neoclasică 
a vechiului Palat Regal (azi sediul 
Parlamentului) şi Mormântul Soldatului 
Necunoscut, păzit de gărzile naționale. 
După ce vom vizita colina sacră a 
grecilor, Akropolis, care datează din 
“epoca de aur” a lui Pericle (sec.V i.Hr.), 
vom avea timp liber în Atena pentru 
diverse vizite individuale sau shopping în 
pitorescul cartier Plaka. Pe seară, retur la 

 PROGRAMZIUA

07
ZILE

GRECIA 
Peloponez 

ITINERARIU: Salonic - Meteora - Termopile - Atena - Corint - Micene - Nafplio - Epidaur - Cap Sounion -  
Sf. Paraskevi - Sofia 

Acropole - Atena
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hotel pentru a ne pregăti pentru trecerea 
în Noul An și opțional, cina festivă (80 
euro/pers) sau puteți merge în centrul 
orașului pentru a sărbători trecerea în 
noul an: La mulți ani, 2019!

ZIUA 5. ATENA - CAP SOUNION  
(CCA. 150 KM)
Mic dejun. După un somn odihnitor,  
timp liber pentru vizită individuală Atena 
sau opțional (15 €), vă propunem o 
excursie la Cap Sounion, loc religios 
unde era venerat Poseidon, zeul mărilor, 
dovadă fiind chiar Templul doric (sec. 
V i.Hr.) foarte bine conservat care a 
devenit în zilele noastre și un obiectiv 
romantic pentru că oferă cel mai frumos 
apus de soare din lume. Seara cazare la 
acelaşi hotel din Atena.

ZIUA 6. ATENA - SF. PARASKEVI - SHOPPING 
PE RIVIERA OLIMPULUI  
(CCA. 485 KM)
Mic dejun. Ne îndreptăm spre Riviera 
Olimpului, cu oprire în Defileul Tempi la 
Schitul Sf. Paraskevi, ocrotitoarea celor 

nevăzători şi la Izvorul Afroditei. Sosire 
în cursul după amiezii la Paralia Katerini, 
cea mai cunoscută şi  animată stațiune 
a Rivierei Olimpului, unde ne putem 
lăsa ispitiți de numerosele magazine cu 
o gamă variată de produse, unele din ele 
având prețuri atractive. Cazare în zona 
Katerini.

ZIUA 7. RIVIERA OLIMPULUI - SOFIA - 
BUCUREȘTI (CCA. 735 KM)
Mic dejun. Părăsim Grecia, iar pe traseul 
de întoarcere spre București, nu putem 
tranzita Bulgaria fără a admira capitala 
acesteia, Sofia: Catedrala Al. Nevsky, 
în stil neobizantin, una dintre cele mai 
mari construcții ortodoxe din lume, cu 
o capacitate de 10.000 de credincioşi 

şi Biserica Sfântă Sofia, una dintre 
cele mai vechi biserici ortodoxe (sec. 
IV -VI), care din sec. XIV a dat chiar 
denumirea oraşului. Foarte aproape 
admirăm și clădirea Parlamentului, în stil 
neo renascentist. Seara traversăm Podul 
Prieteniei la Giurgiu și sosim în București 
la Gară de după ora 23.00, în funcție 
de trafic şi de durata formalităților din 
frontieră.

PRETUL INCLUDE
•	Transport cu autocar cu climatizare, clasificat 

pentru trafic international
•	6 cazări cu mic dejun in hotel 3* (excepție 2*
•	Ghid însoțitor din partea agentiei pe traseu
•	Vizite la Salonic, Meteora, Termopile, Atena, 

Delphi, Katerini, Sofia.

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursiile și vizitele opționale conform program
•	Biletele de intrare la obiectivele turistice (inclusiv 

pentru excursii opționale) și serviciile de ghizi 
locali

•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 
banchete)

•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde aceasta 
este solicitată (se achită cash în euro de către 
turiști).

•	Vizită la Meteora - adevărate 
“tezaure” de artă bizantină
•	Veți decoperi Atena, în cele mai 

amănunțite detalii

PUNCTE FORTE

de la 

251 € 

Turnul Alb - Salonic

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în cameră 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

28.12.2018 251 € 295 € 95 € 269 € 279 €

Biserica Sf. Sofia - Bulgaria

Canalul de Corint

Evzon-soldat, Atena, Grecia
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ZIUA 1. BUCUREȘTI - EDIRNE - ISTANBUL - 
IZMIT (CCA. 755 KM)
Plecare din Bucureşti la ora 6.00, din 
parcarea de la Gara de Nord de pe Calea 
Griviței (lângă Muzeul CFR) spre Veliko 
Tarnovo - Edirne - Istanbul. Tranzităm 
Istanbulul şi traversăm strâmtoarea Bosfor 
în Asia, pentru a ne caza în zona Izmit.

ZIUA 2. IZMIT - PAMUKKALE - HIERAPOLIS - 
ANTALYA (CCA. 745 KM)
Mic dejun. Plecare spre Pamukkale, 
unul din cele mai spectaculoase peisaje 
naturale ale lumii, “Perla Turciei”, adevărat 
amfiteatru de calcar alb şi fenomen 
geologic foarte rar, exploatat turistic încă 
de pe vremea romanilor. În apropiere se 

află şi ruinele oraşului antic Hierapolis, 
unde vom putea admira piscina Cleopatrei. 
Seara ajungem în Antalya - vestita zonă 
litorală de la Marea Mediterană, unde vom 
vizita centrul vechi al orașului. Cazare în 
zona Antalya.

ZIUA 3. ANTALYA - ASPENDOS - MANAVGAT 
- SIDE - KONYA (CCA. 335 KM)
Mic dejun. Dimineața timp liber pentru 
vizite sau cumpărături în bazar. La prânz 
pornim spre Aspendos, unde vizităm cel 
mai bine conservat teatru roman din Asia 
Mică, apoi poposim la cascada pitorească 
de la Manavgat. Urmează vizită în splendida 
stațiune Side, unde admirăm atât vestigiile 
oraşului antic: Templele lui Apollo şi 
Athena, Teatrul, Agora şi apeductul, cât 
şi cele din perioadă bizantină: Basilica şi 
Palatul Episcopului. Seara cazare la Konya.

ZIUA 4. KONYA - ORAȘUL SUBTERAN 
KAYMAKLI - UCHISAR - NEVSEHIR 
(CCA. 275 KM)
Mic dejun. În Konya, bătrâna capitală a 
Sultanatului Selgiucid şi patria dervişilor 
rotitori, vizităm o bijuterie a artei islamice, 
Mausoleul lui Jalal al Din, cel mai mare 
poet mistic persan, cunoscut sub numele 
de Rumi sau Mevlana. Continuăm pe 
traseul vestitului “Drum al Mătăsii”, spre 
Cappadocia, ținutul selenar din inima 
Turciei pentru a explora oraşul subteran 
Kaymakli, cioplit în timpuri imemoriale, 
unde se refugiau locuitorii de spaima 
invaziilor, iar  primii creştini din calea 
persecuțiilor păgâne. Urmează vizitarea 
“Castelului” Uchisar, gigantic “svaiter” 
de piatră, folosit ca refugiu de primii 
creştini, cu o superbă panoramă asupra Văii 
Porumbeilor. Seara, cazare la Nevsehir. 
Opțional, vă invităm să participați la o 
seară turcească (35 €/ persoană - dansuri 
tradiționale şi masa asigurată).

ZIUA 5. NEVSEHIR - GOREME - ANKARA 
(CCA. 295 KM)
Mic dejun. Admirăm muzeul în aer liber din 
Valea Goreme, vechiul complex monastic 
ce adăposteşte incredibile biserici săpate 
în stâncă, decorate cu fresce bizantine de 
o neasemuită frumusețe. După amiază, 
tur de oraș în Ankara - capitala Turciei: 
Mausoleul lui Ataturk, Băile Romane, 
Coloana  lui Iulian, Moscheea Haci Bayram 
Camii şi Vechile ziduri medievale cu Turnul 
Otoman. Cazare la Ankara.
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ITINERARIU: Pamukkale - HIerapolis - Antalya - Aspendos - Manavgat - Side - Konya - Kaymakli - Uchisar - 
Nevsehir - Goreme - Ankara - Istanbul - Edirne

Cappadocia - Turcia

Cascada Manavgat
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ZIUA 6. ANKARA - ISTANBUL - LA MULȚI 
ANI, 2019! (CCA. 440 KM)
Mic dejun. Pornim spre Istanbul - 
impresionantul oraş situat pe două 
continente. Vizită la Palatul Dolmabahce, 
supranumit şi “Versailles-ul Orientului”, 
simbolul măririi şi decadenței Imperiului 
Otoman, ultima reşedință a sultanilor şi 
a preşedintelui Mustafa Kemal. Opțional 
croazieră pe Bosfor cu cina festivă inclusă 
(70 €/pers) sau puteți merge în centrul 
orașului pentru a sărbători trecerea în noul 
an: La mulți ani, 2019! Cazare la Istanbul.

ZIUA 7. ISTANBUL - PALATUL TOPKAPI - 
BASILICA CISTERNA - MOSCHEEA 
ALBASTRĂ
Mic dejun. Plimbare pietonală prin centrul 
istoric: piața Sultanahmet, Hipodromul, 
şi Obeliscul Egiptean (cel mai vechi 
monument din Istanbul) adus din oraşul 
Karnak, provincia egipteană Luxor, de 
către împăratul roman Theodosius I 
(379-395 d.Hr.). Continuăm cu Topkapi 
- reședința sultanilor până în 1856, unde 
admirăm celebrul palat, grădinile, Haremul 
şi tezaurul unde sunt expuse sabia lui 
Ștefan cel Mare și toiagul lui Moise, apoi 
Basilica Cisternă, construită în secol IV și 
transformată într-o uriașă cisternă cu apă, 
menită să alimenteze Palatul Topkapi. Cele 
336 de coloane din marmură din interior 
sunt frumos luminate şi conduc vizitatorii 
spre locul unde se află două capete ale 
Meduzei. Încheiem cu Moscheea Albastră, 
denumită astfel datorită celor 21000 
de bucăți de faianță bleu din interior. 
După amiază, timp liber. Sugerăm o 
vizită în Marele Bazar, inimă comercială a 

Istanbulului, cel mai mare şi mai vechi bazar 
acoperit din lume, ce însumează peste 
4000 de magazine  înșiruite pe 60 de 
străzi. Cazare la Istanbul.

ZIUA 8. ISTANBUL - CATEDRALA SF. SOFIA - 
BUCUREȘTI (CCA. 645 KM)
Mic dejun. Începem ziua cu vizită la 
Catedrala Sf. Sofia construită în anul 537 
d.Hr., simbolul arhitecturii Bizantine, care 
pentru aproape 1000 de ani a fost cea mai 
mare catedrală din lume. După căderea 
Constantinopolelui a fost transformată în 
moschee, iar din 1935 a devenit muzeu, 
care atrage astăzi milioane de vizitatori. În 

drumul spre țară vom trece prin Edirne, 
fosta capitală a Imperiului Otoman, pentru 
a vizita Moscheea Selimiye - cunoscută 
drept  moscheea celor 999 de ferestre 
datorită arhitecturii unice a cupolei, dar şi 
a tunelelor subterane ce leagă moscheea 
de fosta Academie Militară, tunele ce 
acum adăpostesc numeroase magazine în 
care veți găsi produse tradiționale turceşti, 
prilej şi pentru achiziționarea ultimelor 
suveniruri. Sosire în București după ora 
23.00, în funcție de trafic și formalități 
vamale.

PRETUL INCLUDE
•	Transport cu autocar cu climatizare, clasificat 

pentru trafic international
•	7 cazări cu mic dejun in hoteluri 3* si 4*
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizitele la Pamukkale, Hyerapolis, Antalya, 

Aspendos, Manavgat, Side, Konya, Uchisar, 
Kaymakly, Nevsehir, Goreme, Ankara, Istanbul, 
Edirne.

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursiile și vizitele opționale conform program
•	Biletele de intrare la obiectivele turistice (inclusiv 

pentru excursii opționale) și servicii de ghizi locali
•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 

banchete)
•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde aceasta 

este solicitată (se achită cash în euro de către 
turisti)

•	Croazieră pe Bosfor cu Cină Festivă 
de Revelion 
•	Vizită la Pamukkale

PUNCTE FORTE

de la 

251 € 

Revelion la Istanbul

Pamukkale

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în cameră 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

26.12.2018 251 € 295 € 99 € 269 € 275 €
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ZIUA 1. BUCUREŞTI - BELGRAD  
(CCA. 595 KM)
Plecare din Bucureşti, la ora 6.00, din 
parcarea de la Gara de Nord - Calea 
Griviței (lângă Muzeul CFR) pe traseul 
Sibiu - Timișoara. Seara ajungem în 
Belgrad, Capitala Serbiei, unde începem 
vizita cu fortăreața Kalemegdan, pitoresc 
amplasată pe malul Dunării. Mulțimea 
de magazine şi terase de pe strada 
Knez Mihailov ne vor oferi o “porție” 
de relaxare, apoi parcurgem un tur 
panoramic cu autocarul spre Catedrala 
ortodoxă şi Parlament. Cazare la Belgrad.

ZIUA 2. BELGRAD - ZAGREB - PADOVA 
(CCA. 785 KM) 
Servim micul dejun, apoi străbatem 
Serbia pentru a ajunge în Croația, la 
Zagreb - capitala țării, unde admirăm 
din autocar: Piața Tomislav, cu statuia 
primului rege Croat (sec. X), Muzeul 
Mimara, având cele mai remarcabile 
colecții de artă din întreaga țară, 
Universitatea și Teatrul Național- cea 
mai elegantă clădire din oraş, prin stilul 
sau neo-baroc de sfârşit de sec. XIX. 
Urmează turul pietonal: pornim din 
vechiul cartier Kaptol de la Catedrala 
construită în stil gotic la începutul sec. 
XIII, spre Piața Ban Jelacic (patriot croat 
paşoptist). Traseul continuă spre Slovenia 
și Italia, pentru cazare în zona Padova.

ZIUA 3. PADOVA - VENEŢIA - LA MULTI ANI, 
2019! (CCA. 85 KM)
Mic dejun. Dimineața plecăm spre 
Padova, unde vizităm Basilica Sf. Anton, 
renumit centru de pelerinaj, care 
păstrează moaştele sfântului. Deplasare 
cu autocarul în Tronchetto, de unde ne 
îmbarcăm contra cost (11+14 €) în vaporaș 
privat şi, navigând pe canal Giudeca, sosim 
în Piața San Marco, asemuită de Napoleon 
ca fiind „cel mai elegant salon al Europei”. 
Admirăm Palatul Dogilor conținând 
capodopere ale lui Tintoretto, Veronese, 
Titian, Tiepolo, Pisanello, Carapaccio, 
Bellini, apoi Basilica San Marco, renumită 
prin mozaicurile sale aurite de inspirație 
bizantină, și Campanilla, înalta de 
aproape 100 de metri. Timp liber pentru 
o plimbare spre Podul Rialto şi căutare 
de suveniruri pentru cei dragi de acasă, 
printre multitudinea de magazine şi tarabe 
cu artizani de la baza podului. Turiştii care 
doresc, pot merge însoțiți de ghid spre 
Panteonul Veneției, splendida Basilică 
San Giovanni e Paolo, apoi contra cost, 
de la Fondamente Nove, îmbarcare 
pentru insula Murano, faimoasă pentru 
arta prelucrării sticlei, aici obținându-se 
de sute de ani cele mai renumit cristal 
din lume (biletele pentru vaporaşul de 
Murano dus-întors nu sunt incluse în 
preț). Vom întâmpină Noul An în centrul 
oraşului: La mulți ani, 2019! Întoarcere 
pentru cazare în același hotel din zona 
Padova după miezul nopții.

ZIUA 4. PADOVA - VERONA - SIRMIONE 
(CCA. 180 KM + 70 KM)
Mic dejun. După un somn odihnitor, 
plecare la Verona pentru un tur 
pietonal. Vom admira Arenele Române, 
amfiteatru român excelent conservat, 
faimos pentru spectacolele şi concertele 
de opera, Casa şi balconul Julietei, 
Piaţa del’Erbe, Palatul şi Mormintele 
Scaglierilor. Pentru tuşitii care au mai 
vizitat Verona, recomandăm deplasare 
individuală la Castelvecchio şi Ponte 
dei Scaglieri, și la Basilica San Zeno 
Magiore, construită în sec. IX de Pepin, 
descendentul lui Charlemagne. Timp 
liber în Verona sau excursie opțională la 
Sirmione (20 euro) unde se va vizita una 
dintre cele mai populare stațiuni de pe 
malul lacului Garda. Aici va puteți bucura 
de obiective turistice precum: Biserica 
Sfânta Maria Maggiore, construită în 
secolul XV şi Biserica San Petro - mult 
mai veche, datând de prin secolul VIII, 
unde puteți admira crucifixul foarte vechi 
cu Madonna şi Sfinții, Grota lui Catullo, 
Castelul medieval (o fostă fortăreață 
construită în secolul XII-XIII ce avea un 
dublu rol - apărare şi port), dar şi termele 
Catullo, Virgilio şi Aquaria. Întoarcere pt. 
cazare la același hotel în zona Padova.

ZIUA 5. PADOVA - PESTERA POSTOJNA - 
BUDAPESTA (CCA. 690 KM)
Mic dejun. Plecare spre Peştera de la 
Postojna este unul din cele mai mari 
complexe carstice europene, cu peste 
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20 km de galerii dispuse pe 3 nivele, care 
se remarcă prin bogăția speleotemelor 
şi a faunei (creveți, miriapode, şi greieri 
de peşteră şi marea atracție pentru 
turişti, olmii, o reptilă acvatică endemică 
cu piele asemănătoare cu cea umană), 
accesul turiştilor făcându-se cu un 
trenuleț cu un parcurs de peste 3 km şi 
jumătate. A fost electrificată încă din 
1884, a fost folosită în al 2-lea Război 
Mondial ca depozit de carburant, sabotat 
de partizani, (acțiune vizibilă până 
astăzi datorită fumului depus pe pereții 
galeriilor) şi conține o Sala cu o acustică 
excelentă, unde se țin concerte cu 
peste 10.000 de spectatori. Deplasarea 
continuă spre Budapesta, urmând pe 
autostrada malul lacului Balaton, cel mai 
mare lac din Europa centrală. Încheiem 
excursia cu o croazieră opțională pe 
Dunăre la Budapesta (14 euro fără masă 
sau 29 euro cu masă), pentru a admira 
principalele obiective ale capitalei 
Ungariei: Parlamentul, Podul cu Lanțuri, 
Bastionul Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, 
Palatul Regal, Stanca Ghelert. Cazare la 
Budapesta.

ZIUA 6. BUDAPESTA - ARAD - SIBIU - 
BUCURESTI (CCA. 815 KM)
Mic dejun. Pornim spre Bucureşti, 
sosire la Gara de Nord după ora 
23.30, în funcţie de trafic şi de durata 
formalităţilor din frontieră.

Revelionul la Veneţia… 
Măști sofisticate, ținute de gală și plimbări cu gondola în lumina focurilor de artificii. 
Revelionul în Veneția însumează unele dintre cele mai elegante petreceri ale anului. Orașul 
se reinventează când străzile, piețele şi vitrinele prind culoare datorită ornamentelor de 
Crăciun. Este perioada anului când venețienii se strâng laolaltă împreună cu turiști de pe toate 
continentele lumii, pentru a păși cu veselie și eleganță în Noul An. Grandioasa petrecere are 
loc în Piața Sf. Marcu, unde mulțimea se adună la miezul nopții în așteptarea numărătoarei 
inverse. Anual, atmosfera este întreținută de concerte organizate în piața centrală, iar la 
miezul nopții spectacolul de artificii este lansat dintr-o barjă în golful Sf. Mark. După miezul 
nopții, mulți aleg să se distreze în stil venețian în unele dintre numeroasele pub-uri din oraș. 
Dacă, însă, preferi  ceva relaxant și romantic, optează pentru un tur al orașului cu feribotul 
sau chiar o plimbare cu gondola. Indiferent pentru ce variantă ai opta, vei avea o experiență 
minunată, pe care îți vei dori să o retrăiești anual. Ca sfat: alătură-te distracției Carnavalului 
îmbrăcând o ținută elegantă sau purtând o mască venețiană soficticată. Revelionul la Veneţia 
nu este doar un eveniment, ci o experiență reală.

PRETUL INCLUDE
•	Transport cu autocar cu climatizare, clasificat 

pentru trafic internațional
•	2 cazări intermediare cu mic dejun în hoteluri 3* 

(ca excepție 2*)
•	3 cazări cu mic dejun în hotel 4* în zona Padova
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizite la: Belgrad, Zagreb, Padova, Veneția, 

Verona, Peștera Postojna, Budapesta.

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursiile și vizitele opționale conform program
•	 Intrările la obiectivele turistice (inclusiv pentru 

excursii opționale) și serviciile de ghizi locali
•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 

banchete)
•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde această 

este solicitată (se va achita cash de către turiști).

•	Vizită la Peștera de la Postojna
•	Întâmpinarea Noului An în centrul 

Veneției

PUNCTE FORTE

de la 

259 € 

Verona - Italia

Castelul Sirmione

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în cameră 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

29.12.2018 259 € 305 € 95 € 285 € 295 €
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ZIUA 1. BUCUREŞTI - SIBIU - ARAD - 
BUDAPESTA (CCA. 815 KM)
Plecare din Bucureşti, la ora 6.00, din 
parcarea de la Gara de Nord de pe Calea 
Griviței (lângă Muzeul CFR) spre Sibiu 
- Arad - Budapesta. Încheiem ziua cu o 
croazieră opțională pe Dunăre la Budapesta 
(14 euro fără masă sau 29 euro cu masă), 
pentru a admira principalele obiective ale 
capitalei Ungariei: Parlamentul, Podul cu 
Lanțuri, Bastionul Pescarilor, Basilica Sf. 
Matyas, Palatul Regal, Stanca Ghelert. 
Cazare la Budapesta.

ZIUA 2. BUDAPESTA - VIENA - PRAGA  
(CCA. 565 KM)
Mic dejun. Plecam spre Viena unde facem 
un tur panoramic cu autocarul admirând 
Ringstrasse, Piața Maria Tereza, Pal. 
Hofburg, Primăria, Parlamentul şi Teatrul. 
Urmează tur pietonal în centrul istoric 
spre Monumentul Ciumei, Catedrala Sf. 
Ștefan și Opera. Timp liber pentru a gusta  
farmecul medieval al centrului istoric. După 
amiază pornim spre Praga, unde odată 
ajunşi, luăm un prim contact cu Piețele 
Stare Mesto şi Vaclavske din centrul istoric. 
Cazare la Praga.

ZIUA 3. PRAGA - CROAZIERĂ  PE VLTAVA - 
LA MULŢI ANI, 2019!
Mic dejun. Dimineața începem vizita în 
capitalei Cehiei cu Mănăstirea Strahov, 

construită inițial în 1143, când episcop de 
Praga era Jindrich Zdik, după pelerinajul 
acestuia în Țară Sfânta. Mănăstirea a suferit 
devastări repetate, atât în timpul războaielor 
husite, cât şi a Războiului de 30 de ani, fiind 
refăcută abia spre sfârşitul sec. XVII, din 
această perioada păstrându-se şi faimoasa 
bibliotecă (cu peste 200.000 de volume). 
Trecând pe lângă Palatul Cerninsky, una 
din cele mai mari construcții în stil baroc 
(sec. XVII) a țării, azi sediul Minist. de 
Externe, admirăm Mănăstirea Loreta, cu 
o impozantă fațadă barocă de la începutul 
sec. XVIII. În apropiere ajungem la Hrad 
(datând din sec. IX), cel mai mare castel 
medieval din întreaga lume, cu o suprafaţă 
de 7 ha, care atrage aproape 2 milioane de 
vizitatori anual. Inima castelului o constituie 
Catedrala Sf. Vitus, construită în stil gotic 
în 1344 pe locul altor biserici dedicate 
tot Sf. Vit în sec. X și apoi în sec. XI. Are 
dimensiuni impresionante 124 x 60 m şi o 
înălțime de aproape 100 m, fiind cea mai 
mare şi mai importantă biserică din țară. În 
incinta castelului se mai pot vizita (contra 
cost) Biserica Sveti Jiri, considerată cea 
mai veche biserică din Hrad, care serveşte 
astăzi drept Galeria Națională de Artă, 
precum și Ulita Aurarilor cu numeroase 
case din sec. XVI păstrate până astăzi. 
Coborând pe lângă Biserica Sf. Nicolae din 
cartierul Mala Strana, construcție din sec. 
XVIII (ridicată pe locul unei biserici gotice 
din sec. XIII), cu decorațiuni opulente 
mergând până la Rococo, ajungem la Podul 

Carol, grandioasă lucrare din sec. XIV. Are 
peste 600 m lungime, 10 m lățime, 16 
arce protejate cu piloni pentru spargerea 
gheții și 3 turnuri, două  înspre Mala Stana 
și unul către Stare Mesto. De la începutul 
sec. XVIII, podul a fost decorat cu 30 de 
statui, majoritatea baroce, de unde şi o 
altă denumire a acestuia, anume “Podul 
cu Sfinți”. Trecând podul, vizităm mult mai 
amănunțit decât în seara precedentă Piața 
Stare Mesto, “străjuită” de cele 2 turnuri 
de 80 m înălțime ale Bisericii Tyn, având în 
centru statuia reformatorului Jan Hus (ars 
pe rug pentru credință), Primăria şi turnul 
cu Ceasul astronomic din 1410, cel mai 
vechi ceas astronomic din lume. Timp liber 
în Praga pentru a vă bucura de farmecul 
oraşului medieval sau excursie opțională, 
croazieră pe Vltava (12 € fără cină sau 23 € 
cu cină). Cazare la Praga. Puteți merge în 
centrul oraşului pentru a sărbători trecerea 
în noul an: La mulți ani, 2019!

ZIUA 4. PRAGA - KONOPISTE - HUTNA 
HORA CU OSUARUL SEDLEC
Mic dejun. Dimineața timp liber pentru 
odihnă, iar pe după amiază pornim să vizităm 
faimosul castel, Konopiste, cu o istorie 
extrem de tumultoasă începând cu sec. 
XIII. În 1887 Ahiducele Franz Ferdinand, 
moştenitorul Imperiului Habsburgic a 
cumpărat castelul și l-a transformat într-o 
reşedința luxoasă, demnă de poziția sa, unde 
l-a invitat și pe William al II-lea, împăratul 
German, cu doar câteva săptămâni înainte 
de asasinarea sa la Saraevo. Impresionanta 
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sa colecție de antichități şi mai ales cea de 
trofee de vânătoare sunt expuse astăzi în 
castel, fiind punctele principale de atracție 
pentru turiști, alături de superbele grădini în 
stil englez, cu terase, ronduri de trandafiri 
şi statui, având suprafață de peste 200 ha. 
Continuăm traseul cu excursie opțională 
(20 €) în orașul medieval Kutna Hora, 
adevărata bijuterie a Cehiei. Emblema 
oraşului este Biserica Sf. Barbara, patroana 
minerilor, care tronează deasupra întregii 
zone cu arhitectura sa deosebită, pe care o 
putem admira într-un tur alături de Primăria 
Veche, fosta Monetarie Regală, Palatul 
Regal. Atracția turistică a zonei este însă 
Osuarul Sedlec, micuța capela creştină, 
situată într-o suburbie a orașului Kutna 
Hora. Osuarul găzduieşte un număr de 
aproximativ 40.000 - 70.000 de schelete 
umane, toate fiind aranjate artistic în așa fel 
încât ele să formeze atât decorațiile capelei 
cât şi mobilă acesteia. Osuarul a primit şi 
denumirea regională de “Biserica Oaselor”. 
Ne întoarcem la hotelul din Praga pentru 
cazare.

ZIUA 5. DRESDA - KARLOVY VARY - PRAGA 
(CCA. 445 KM) 
Mic dejun. Timp liber în Praga sau excursie 
opțională la Dresda + Karlovy Vary (39 
€). Supranumită Florența de pe Elba, a 
fost devastat de bombardamentele din cel 
de-al 2-lea Război Mondial. A renăscut 
însă din propria cenușă, oferind astăzi 
iarăşi splendoarea de odinioară. Admirăm 
într-un tur pietonal Frauenkirche - cea mai 
importantă biserică protestantă din oraş, 
Procesiunea Prinților - imagine murală 
realizată în porțelan în sec. XIX, Palatul 

Regal care găzduieşte un impresionant 
tezaur, Opera Semper - unul dintre cele 
mai frumoase teatre din sec. XIX şi Palatul 
Zwinger - realizat într-un extravagant stil 
baroc, cea mai importantă atracție turistică 
din Dresda, care conține impresionante 
colecții de artă, porțelanuri, colecții de 
arme, etc. Excursia opțională continuă spre 
renumita stațiune balneară Karlovy Vary, ale 
cărei izvoare au fost întâmplător descoperite 
la mijlocul sec. XIV, în timpul unei partide 
de vânătoare, de către însuși împăratul 
Carol al IV-lea. De aceea a fost cunoscut 
drept Karlsbad, devenind în sec. XIX cea 
mai selectă destinație pentru aristrocrația 
din imperiu. Într-o relaxantă plimbare vom 
admira arhitectură numeroaselor hoteluri de 
lux, iar în zona Galeriei Colonadelor, gustăm 
apa cu puternic efect curativ din căni 
speciale, specific zonei, cu toartă alungită. 
Întoarcere la acelaşi hotel din Praga pentru 
cazare.

ZIUA 6. BRNO - BRATISLAVA - BUDAPESTA 
(CCA. 525 KM)
Mic dejun. Pornim spre Brno, al 2-lea 
mare oraş din Cehia, capitala istorică a 
Moraviei, aflat pe lista UNESCO, despre 

a cărei istorie vorbesc monumentele din 
oraș: Piața Zelny cu Teatrul Redută și 
Muzeul Moraviei, Mănăstirea Capucinilor 
şi Catedrala Sf. Petru şi Pavel (sec. XIII). 
Timp liber în Brno. Continuăm cu o scurtă 
vizită în Bratislava, capitala Slovaciei situată 
pe Dunăre, la poalele Carpaților Mici. 
Fosta capitală regală are foarte multe 
de oferit: Filarmonica, Teatrul Național 
Slovac, vechea Primărie, Palatul Primatului, 
Biserica Franciscană (sec XIII), Poarta 
Sf. Mihail şi Catedrala SF. Martin - unde 
11 regi maghiari au fost încoronați, după 
înfrângerea de la Mohacs. Deplasare spre 
Budapesta pentru cazare.

ZIUA 7. BUDAPESTA - ARAD - SIBIU - 
BUCUREŞTI (CCA. 815 KM)
Mic dejun. Pornim pe drumul nostru spre 
țară, sosire în București la Gara de Nord 
după ora 23.30, în funcție de trafic și de 
durata formalităților din frontieră.

PRETUL INCLUDE
•	Transp. cu autocar climatizat, clasif. pt. trafic 

internațional
•	2 cazări cu mic dejun în hotel 3* (și ca excepție 

2*) la Budapesta
•	4 cazări cu mic dejun în hotel 4* la Praga
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizitele la Konopiste - Praga: Hrad, Sf. Vit, Podul 

Carol, Ceasul Astronomic - Brno - Bratislava - 
Budapesta.

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursiile și vizitele opționale conform program
•	 Intrările la obiectivele turistice (inclusiv pentru 

excursii opționale) și serviciile de ghizi locali
•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 

banchete)
•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde aceasta 

este solicitată (se va achita cash de către turiști).

•	Cazare în Praga la hotel de 4*
•	Vizită in orașul medieval Kutna 

Hora, adevărata bijuterie a Cehiei

PUNCTE FORTE

de la 

370 € 

Karlovy-Vary

Dresda

Date 
de plecare

REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în cameră 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

29.12.2018 370 € 435 € 209 € 399 € 409 €
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ZIUA 1. BUCUREŞTI - EDIRNE - ISTANBUL 
(CCA. 645 KM)
Plecare din Bucureşti la ora 6.00, din 
parcarea de la Gara de Nord de pe Calea 
Griviței (lângă Muzeul CFR) spre Veliko 
Tarnovo - Edirne, fosta capitală a Imperiului 
Otoman, pentru a vizita Moscheea 
Selimiye - cunoscută drept moscheea 
celor 999 de ferestre datorită arhitecturii 
unice a cupolei. Ajungem în Istanbul pentru 
cazare.

ZIUA 2. ISTANBUL - PALATUL TOPKAPI - 
BASILICA CISTERNA - MOSCHEEA 
ALBASTRĂ 
Mic dejun. Plimbare pietonală prin 
centrul istoric: piața  Sultanahmet, 
Hipodromul, şi Obeliscul Egiptean 
(cel mai vechi monument din Istanbul) 
adus din oraşul Karnak, provincia 
egipteană Luxor, de către împăratul 
român Theodosius I (379-395 d.Hr.). 
Continuăm cu Topkapi - reşedința 
sultanilor până în 1856, unde admirăm 
celebrul palat, grădinile, Haremul şi 
tezaurul unde sunt expuse sabia lui 
Ștefan cel Mare și toiagul lui Moise, 
apoi cu Basilica Cisterna, construită în 
secol IV și transformată într-o uriașă 
cisternă cu apă, menită să alimenteze 
Palatul Topkapi. Cele 336 de coloane 
din marmură din interior sunt frumos 
luminate şi conduc vizitatorii spre locul 

unde se află 2 capete ale Meduzei. 
Încheiem cu Moscheea Albastră, 
denumită astfel datorită celor 21000 
de bucăți de faianță bleu din interior. 
Timp liber pentru vizite individuale sau 
shopping, sugerăm o vizită în Marele 
Bazar, inima comercială a Istanbulului, 
cel mai mare şi mai vechi bazar acoperit 
din lume, ce însumează peste 4000 
de magazine  înșiruite pe 60 de străzi. 
Cazare la Istanbul.

ZIUA 3. ISTANBUL - CROAZIERA ÎN INSULA 
BUYUKADA - LA MULŢI ANI, 2019!
Mic dejun. Timp liber în Istanbul sau 
opțional (40 €/pers. - plimbare cu caleașca 
și prânz inclus) croazieră în Insula Prinților 
- Buyukada, din marea Marmara, denumită 
astfel pentru că în perioada bizantină 
prinții sau alți membri ai familiilor regale 
erau exilați aici. E o locație minunată, cu 
vegetație mediteraneană, cu multă linişte, 
unde nici  maşina nu circulă pe străduțe, 
ci doar caleşti trase de cai şi biciclete. 
Urmează zona cosmopolită, unde găsim vile 
luxoase, multe dintre ele în stil Victorian 
și grădini minunat întreținute. Excursia 
opțională include plimbarea cu trăsura şi 
masă de prânz cu preparate din peşte. Pe 
seară ne pregătim pentru trecerea în Noul 
An, sugerăm croaziera opțională pe Bosfor 

cu cina festivă (70 euro/pers.) sau puteți 
merge în centrul orașului pentru a sărbători 
trecerea în noul an: La mulți ani, 2019! 
Cazare la același hotel în Istanbul.

ZIUA 4. ISTANBUL - PALATUL DOLMABAHCE 
- CATEDRALA SF. SOFIA
Mic dejun. Utilizând transportul în comun, 
vizităm Palatul Dolmabahce, supranumit şi 
“Versailles-ul Orientului”, simbolul măririi 
şi decadenței Imperiului Otoman, ultima 
reşedință a sultanilor şi a preşedintelui 
Mustafa Kemal. După amiază urmează 
Catedrala Sfânta Sofia construită în anul 
537 d.Hr., simbolul arhitecturii Bizantine, 
care pentru aproape 1000 de ani a fost cea 
mai mare catedrală din lume. După căderea 
Constantinopolului a fost transformată în 
moschee, iar din 1935 a devenit muzeu, 
care atrage şi astăzi milioane de vizitatori. 
Cazare la același hotel în Istanbul.

ZIUA 5.  ISTANBUL - BUCUREȘTI (CCA. 645 
KM)
Mic dejun. Plecăm spre Bucureşti. Sosire 
la Gara de Nord în jurul orei 23.00, în 
funcţie de trafic şi formalităţi vamale.

 PROGRAMZIUA

05
ZILE

ISTANBUL 
 

PRETUL INCLUDE 
•	Transport cu autocar cu climatizare, clasificat 

pentru trafic internațional, în zilele 1 și 5
•	4 cazări cu mic dejun în hotel 3*
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizitele la Edirne, Agia Sophia, Topkapi, 

Moscheea Albastră, Bis. Cisterna, Marele Bazar.

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursiile și vizitele opționale conform program: 

croziera Bosfor ( 15 euro/pers)
•	Bilete intrare la obiectivele turistice (inclusiv 

excursii opționale) și serviciile de ghizi locali
•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 

banchete)
•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde aceasta 

este solicitată (se achita cash în euro de către 
turiști).

•	Croazieră pe Bosfor cu Cină Festivă 
de Revelion
•	Croazieră în insula Prinților – 

Buyukada

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Edirne - Agia Sophia - Topkapi - Moscheea Albastră - Biserica Cisterna - Palatul 
Dolmabahce - Marele Bazar - Insula Buyukada 

de la 

169 € 

Istanbul - Turcia

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în cameră 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

29.12.2018 169 € 199 € 79 € 183 € 189 €
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ZIUA 1. BUCUREȘTI - SIBIU - ARAD - 
BUDAPESTA (CCA. 815 KM)
Plecare din Bucureşti, la ora 6.00 din 
parcarea de la Gara de Nord de pe 
Calea Griviței (lângă Muzeul CFR) 
spre Budapesta. Opțional croazieră pe 
Dunăre la Budapesta (14 € fără masă 
sau 29 € cu masă), pentru a admira 
principalele obiective ale capitalei Ungariei: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stânca Ghelert. Cazare zona 
Budapesta

ZIUA 2. VIENA - BRATISLAVA - LA MULȚI 
ANI, 2019! (CCA. 65 KM)
Mic dejun. Părăsim Ungaria și dedicam 
întreaga  zi explorării capitalei Austriei. 
Începem cu vizita Palatului Schonbrunn 
și a grădinilor acestuia, apoi într-un 
tur panoramic cu autocarul admirăm 
Prater, Sediul ONU, Turnul Dunării, 
Ringstrasse, Piața Maria Tereza, Palatul 
Hofburg, Primăria, Parlamentul, Teatrul. 
Urmează tur pietonal în centrul istoric 
spre Monumentul Ciumei, Catedrala 
Sf. Ștefan, Opera. Timp liber pentru 
a gusta farmecul medieval al centrului 
istoric. Multitudinea de magazine de pe 
Mariahilfer Strasse, va convinge iubitorii 
de shopping că a meritat scurta deplasare 
până aici. Seara cazare la Bratislava 
şi timp liber pentru a ne pregăti să 

întâmpinăm Noul An. Puteți merge 
în centrul orașului pentru a sărbători 
trecerea în Noul An: La mulți ani, 
2019!!!

ZIUA 3. BRATISLAVA - ESZTERGOM 
- VISEGRAD - SZENTENDRE - 
BUDAPESTA (CCA. 250 KM)
Mic dejun. Tur pietonal în Bratislava: 
Teatrul Național, Primăria, Palatul 
Primatului, Biserica Franciscana, Poarta 
Sf. Mihai, Universitatea și Catedrala. 
Traversăm frontiera în Ungaria și urmăm 
Valea Dunării, pentru a vizita trei orăşele 
pitoreşti: Esztergom, faimos pentru 
Catedrala incoronării regilor Ungariei, 

Visegrad cu Castelul lui Matyas Corvin 
străjuind întreaga regiune și Szentendre, cu 
multitudinea sa de artizani şi comercianți 
de produse tradiționale. Cazare zona 
Budapesta.

ZIUA 4. BUDAPESTA - ARAD - SIBIU - 
BUCUREȘTI (CCA. 815 KM)
Mic dejun. Întoarcere în România, cu 
sosire în București la Gara de Nord după 
ora 23.30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

 PROGRAMZIUA

04
ZILE

BUDAPESTA 
Viena 

PRETUL INCLUDE
•	Transport cu autocar cu climatizare, clasificat 

pentru trafic international
•	3 cazări cu mic dejun in hotel 3* (și ca excepție 

2*); 
•	Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu
•	Vizitele la: Viena, Bratislava, Esztergom, 

Visegrad, Szentendre, Budapesta.

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno)
•	Excursiile și vizitele opționale conform program
•	 Intrarile la obiectivele turistice (inclusiv pentru 

excursii opționale) și serviciile de ghizi locali
•	Locuri preferențiale autocar (primele 3 

banchete)
•	Taxa de oraș pentru fiecare cazare unde aceasta 

este solicitată (se va achita cash de către turiști) 

•	Zi dedicată explorării capitalei 
Austriei, Viena-tur de oraș
•	Întâmpinarea Noului An în centrul 

orașului Bratislava

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Viena - Bratislava - Esztergom - Visegrad - Szentendre - Budapesta

de la 

166 € 

Budapesta - Ungaria

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în cameră 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

30.12.2018 166 € 195 € 65 € 179 € 185 €

Viena - Austria
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Ungaria

BUDAPESTA

Premium Apartment House HHH

Budapesta

Descriere: Premium Apartment House a fost construit în 2008 si dispune de un număr 
de 133 de camere si apartamente foarte spațioase. Hotelul reprezintă o alegere ideală, in 
special pentru cupluri.

Localizare: Hotelul se afla situat la doar 2,5 km față de Piața Eroilor. Premium Apartment 
House se află la 10 minute de mers cu autobuzul de centrul oraşului Budapesta şi de gara 
Budapest-Nyugati. Parlamentul Ungariei, Podul cu Lanţuri şi Castelul din Buda sunt situate 
la 25 de minute de mers cu autobuzul.

Facilitati hotel: Hotelul oferă receptie deschisa 24 de ore, o sala de conferinte cu 
capacitate de 160 persoane, 3 sali de conferinte mai mici, cafenea, restaurant, parcare, 
transfer de la și/sau la aeroport (contra cost). Oaspetii hotelului beneficiaza de micul dejun 
tip bufet, iar la restaurant acestia pot opta pentru mâncăruri à la carte. Café Premium 
serveşte specialități de cafea și cappuccino, băuturi răcoritoare, prăjituri și ștrudele. La sosire, 
oaspeţii primesc gratuit o sticlă de apă minerală.

Facilitati camere: Apartamentele dispun de TV cu 32 canale, internet gratuit şi balcon. 
Bucătăria este în stil american, fiind complet echipate si utilate. Unele apartamente sunt 
dotate cu aer condiționat.

4 zile | transport propriu | mic dejun

•	Locatie	excelenta
•	Recomandat	pentru	cupluri
•	Parcare	proprie

DATA CHECK-IN REDUCERE DE 
PÂNĂ LĂ 15%*

LOC în CAM. 
DBL

SUPLIM. 
SGL

COPIL 
6 - 12 ANI

Al 3-lea ADULT 
în CAM.

30.12.2018 140 € 165 € 105 € 145 € 155 €

Opțional: Transport cu autocarul: 59 euro /persoana
Opțional: Cina festivă de Revelion: 40 euro /persoana

de la 140 €

Tariful include: 3 nopți de cazare la Hotel Premium Apartman (sau similar), cu mic dejun; Asistență turistică.
Tariful nu include: Opțional: Transport cu autocarul (59 euro /persoană); Asigurare Travel (medicală + storno); Taxa 
de oraș (se va achita cash de către turiști la hotel); Opțional: Cina festivă de Revelion (40 euro /persoană), se poate 
achita doar la înscriere, în limita disponibilității Budapesta - Ungaria
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ZIUA 1. BUCUREŞTI - SIBIU - ARAD - 
BUDAPESTA (CCA. 815 KM)
Plecare din Bucureşti, ora 6.00, parcarea 
de la Gara de Nord Calea Griviţei (Muzeul 
CFR) spre Budapesta pentru cazare.

ZIUA 2. BUDAPESTA - DONOVALY - 
CRACOVIA - LA MULŢI ANI, 2019! 
(CCA. 375 KM)
Mic dejun. Plecăm spre Polonia, traversând 
Slovacia spre Donovaly, populara stațiune 
montană, situată în Parcul Național 
Tatra Joasă, unde vom opri pentru câteva 
fotografii, apoi vom continua spre Cracovia. 
Vizităm Castelul Wawel, unde vom admira 
Catedrala care se distinge prin aspectul 
său monumental. Continuăm cu  Strada 
Kanonicza - cea mai veche din oraş, Muzeul 
Arhidiecezei şi Hotel Copernicus - unul 
dintre cele mai scumpe hoteluri din lume, 
care poartă numele marelui astronom şi 
care a fost “reședința sa temporară” în anii 
studenției. Urmează Piața Centrală - cea 
mai mare piață medievală din Europa, cu 
Biserica Fecioarei Maria (sec.XIII) având 
interesante vitralii de Wyspianski şi Hala 
de Țesături (Sukiennice) numită şi “piața 
de chihlimbar” unde vom avea timp liber 
pentru achiziționarea suvenirurilor locale. 
Cazare la Cracovia şi timp liber pentru a 
ne pregăti să întâmpinăm Noul An, puteți 
merge în centrul orașului pentru a sărbători 
trecerea în noul an: La mulți ani, 2019!

ZIUA 3. CRACOVIA - WIELICZKA - 
AUSCHWITZ - CRACOVIA
Mic dejun. Zi liberă în Cracovia, sau 
excursie opțională (10 €) la salina 
Wieliczka, construită în sec. XIII și 
funcțională până în anul 2007. După 
amiază excursie opțională (15 €) la 
Oświęcim şi vizităm cel mai mare lagăr de 
exterminare construit de nazişti: Auschwitz 
II-Birkenau, cu “Rampa Morții”- locul unde 
se coboară din trenuri şi ruinele celui mai 
mare crematoriu distrus de nemți înainte 
de retragere. Vom lasă în urmă istoria cu 
tragismul ei pentru a ne întoarce la același 
hotel din Cracovia pentru cazare.

ZIUA 4. CRACOVIA - VARŞOVIA - LODZ 
(CCA. 405 KM)
Mic dejun. Părăsim Cracovia şi pornim spre 
Varşovia, renăscută aproape miraculos, 
după cel de al doilea Război Mondial (care 
a distrus aprox. 85% din oraş) şi care se 
mândreşte azi cu zona istorică, monument 
UNESCO. Aici vom admira: Palatul Regal 
cu aspectul său de sec. XVII, Coloana 
Sigmund a regelui care a făcut din Varşovia 
capitala celui mai mare regat al Europei 
medievale, Catedrala Sf. Ioan, reconstruită 
în stilul gotic al sec. XIV, Piața Centrală cu 
monumentul Sirenei - simbolul oraşului, 
Barbacanul - o structură fortificată care 

odinioară avea rol de apărare a porții 
principale de intrare. După timpul liber 
alocat pentru un moment de relaxare pe 
străduțele pitoreşti ale Varşoviei, deplasare 
la Lodz la hotel pentru cazare.

ZIUA 5. LODZ - CZESTOCHOWA - 
BUDAPESTA (CCA. 580 KM)
Mic dejun. Plecare spre cel mai sfânt loc 
al Poloniei, Częstochowa unde vom vizita 
Mănăstirea fortificată Jasna Gora, capitala 
spirituală a Poloniei, unde se găseşte cel 
mai faimos altar din țară, dedicat Maicii 
Domnului. Aici este şi cel mai mare loc de 
pelerinaj din Polonia, ce adăposteşte icoana 
“Madona Neagră”. Continuăm deplasarea 
spre sud și încheiem excursia cu o croazieră 
opțională pe Dunăre la Budapesta (14 € 
fără masă sau 29 € cu masă), pentru a 
admira principalele obiective ale capitalei 
Ungariei: Parlamentul, Podul cu Lanțuri, 
Bastionul Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, 
Palatul Regal, Stânca Ghelert. Cazare zona 
Budapesta.

ZIUA 6. BUDAPESTA - ARAD - SIBIU - 
BUCUREŞTI (CCA. 815 KM)
Mic dejun. Ne întoarcem spre țară, sosire 
în București la Gara de Nord după ora 
23.30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

 PROGRAMZIUA

06
ZILE

POLONIA 
 

PRETUL INCLUDE 
•	Transport cu autocar climatizat, clasif. pentru 

trafic internaţional
•	5 cazări cu mic dejun în hotel 3* (şi ca excepţie 

2*)
•	Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu
•	Vizite la: Donovaly, Cracovia, Czestochowa, 

Varşovia, Budapesta.

PREȚUL NU INCLUDE
•	Asigurare Travel (medicală + storno); 
•	Excursii opţionale, intrările la obiective (inclusiv 

pt. excursii opţionale) şi serviciile de ghizi locali
•	Locuri preferenţiale autocar (primele 3 

banchete)
•	Taxa de oraş (se va achita cash de către turşti);

•	Întâmpinarea Noului An în centrul 
orașului Cracovia
•	Vizitarea Lagărului de Concentrare 

Auschwitz II- Birkenau

PUNCTE FORTE

ITINERARIU: Donovaly - Cracovia - Wieliczka - Auschwitz - Varşovia - Czestochowa -  
Budapesta

de la 

254 € 

Cracovia

Date de plecare REDUCERE 
de până la 15%*

Loc în cameră 
dublă

Supliment 
single

Copil 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
în cameră

30.12.2018 254 € 299 € 99 € 279 € 285 €
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Teatrul de la Aspendas 
Teatrul de la Aspendas din Anatalya este un loc cu încărcătură istorică 
deosebită, un loc ce nu trebuie să lipsească din vacanță dumneavoastră. 
Teatrul Aspendos este fără îndoială cel mai bine conservat exemplar dintre 
toate teatrele române din lume. Aspendos se află la 50 km de Antalya, în 
apropierea satului Belkiz, situat pe răul Eurymedon. La Aspendos se află 
cel mai mare centru de fabricare a bijuteriilor din țară. Etapă cu etapă, 
veți fi martorii realizării acestor opere de artă și a modului în care pietrele 
prețioase sunt tăiate şi lucrate.

Fire of Anatolia
“Fire of Anatolia” este denumirea trupei ce organizează spectacole, având 
în componentă 120 de dansatori, sincronizați perfect, pentru a va încânta 
simțurile şi să va bucure sufletul cu siguranță. 

Templul lui Apollo 
Templul lui Apollo din Side este un loc de pelerinaj,obligatoriu al turistului 
care este cazat în stațiunile din Anatalya. Este situat la numai 75 de 
kilometri de Antalya, oraşul Side oferă pasionaților de istorie un adevărat 
muzeu în aer liber. Acesta este dominat de Templul lui Apollo, ale cărui 
coloane tronează într-o zona scăldată de soare.

Portul Vechi 
Portul Vechi al Antalyei este un loc de întâlnire preferat de localnici și 
vizitatori, fiind și un reper în cutreierarea orașului. Zona este înțesată de 
hoteluri, magazine şi restaurante. Deasupra portului, pe o stanca, se află 
Citadela recent restaurată.

Kesik Minare 
Minaretul Rupt se află în centrul istoric al orașului Antalya și și-a 
început existența în secolul ÎI e.n., că templu r omân. În anii 600 a fost 
transformat în biserica bizantină închinată F ecioarei Maria, însă în 700 
a fost avariată de invaziile arabe. Î n momentul în care Antalya a fost 
cucerită de imperiul Selgiuc, biserica a fost transformată în moschee, 
apoi a redevenit biserica, pentru a fi din nou transformată în moschee 
-în funcție de religia noilor conducători. Clădirea a fost distrusă într-un 
incendiu în 1864, doar minaretul supraviețuind.

S ITUATĂ pe coasta Mediteraneană a Turciei, şi capitală a provinciei 
cu același nume, Antalya este un loc pitoresc într-un cadru de 
poveste, înconjurat de munți (Taurus), păduri, Marea Mediterana și 

o multitudine de vestigii antice. 
Numită şi “capitală turistică a Turciei” şi un important port şi aeroport 
internațional, oraşul este poartă de acces către celelalte stațiuni din zona 
formând împreună cu acestea Riviera Turciei, și locul unde milioane de 
turişti sunt fascinați an de an de frumusețea naturală, culturală şi istorică 
a locului.
Kaleici, cartierul vechi al oraşului, este un magnet pentru pasionații de 
istorie. Aici putem admira pe străduțele înguste și pietruite vechi case 
transformate în hoteluri, magazine de suveniruri sau restaurant, vestigii 
ale culturii Bizantine şi Române, moschei din perioada Otomană şi muzeul 
Kaleici.

Revelion în Paradis
Legenda  spune că unul dintre regii Pergamului - Attalos al II lea - le-a ordonat războinicilor săi să găsească 
“Raiul pe Pământ”. Războinicii au călătorit din loc în loc prin lume până au ajuns în Antalya de azi unde, 
minunandu-se de frumusețea locului au spus ”Am găsit Pradisul”. Orașul care s-a născut în acea zi se numea 
“Attalia”, iar numele i s-a schimbat în zilele noastre, însă Paradisul pe care îl promitea a rămas același. 

ANTALYA Cum ne distrăm  în Antalya de Revelion
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Preţ persoană /sejur 6 nopti

Data plecare / Tip cameră Standard 
Land View

Standard Sea 
View

Family Elite 
room

30.12.2018 738 € 748 € 878 €
Primul copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Primul copil 2-11.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi – plateste 50 % din tariful unui adult
Supliment camera Single – 135 €

Preţ persoană /sejur 6 nopti

Data plecare / Tip cameră Standard 
Land View

Standard Sea 
Side View

Standard 
SeaView

30.12.2018 727 € 740 € 763 €
Primul copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Primul copil 2-7.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi – plateste 50 % din tariful unui adult
Supliment camera Single – 145 €

Fame Residence Lara & Spa HHHHH

Lara

de la 738 €

Trendy Lara Hotel HHHHH

Lara

de la 727 €

Descriere: Construit în anul 2006, pe o suprafață totală de 55.000 mp, Fame Residence 
reprezinta una dintre cele mai bune alegeri din apropierea orasului Antalya.
Localizare: Hotelul este situat la 14 km de aeroportul din Antalya şi la 16 km de centrul 
oraşului, chiar pe malul marii.
Facilitati hotel: Restaurant principal, 5 restaurante a la carte, 6 baruri, mai multe piscine, 
centru SPA, curățătorie, sala de conferințe, 2 terenuri de fotbal, sala de fitness, aerobic, 
volei pe plajă, 2 terenuri de tenis, tenis de masă, de animație, discotecă, internet wireless în 
lobby, bowling, biliard, internet cafe, darts, plajă proprie cu nisip, umbrele, şezlonguri, saltele 
- gratuit, 2 piscine pentru copii, loc de joacă, mini-club (4-12 ani), babysitter (contra cost)
Facilitati camere: Toate camerele standard dispun de telefon, televizor, minibar, ceainic, 
aer condiționat, seif, uscător de par.

Descriere: Trendy Lara este un hotel de lux, nou, construit în 2016 in zona Kundu, oaspetii 
putandu-se bucura de o vacanta memorabila intr-una dintre cele mai bune zone din Antalya. 
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Lara, la 450 m de plajă, 15 km de aeroport și la 
25 km de centrul oraşului Antalya.
Facilitati hotel: Restaurant principal, 6 restaurante a la carte, mai multe baruri, 4 piscine 
exterioare, Aquapark, piscină acoperită, centru SPA, curățătorie, 8 săli de conferință, room 
service 24h, parcare, internet WiFi, baby sitter, terenuri de tenis, centru fitness, tenis de 
masă, volei pe plajă, polo, dart, baie turcească, saună, jacuzzi, spectacole în fiecare seară, 
Mini club pentru copii, mini baschet, piscină pentru copii, loc de joacă, plajă proprie cu nisip.
Facilitati camere: Camerele beneficiază de baie cu dus/cadă, uscător de par, aer 
conditionat, telefon, safe, minibar, internet, TV satelit, fierbător pentru ceai sau cafea.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri Early Booking: 
tarifele de mai sus au reducerea Early booking deja aplicată și sunt valabile până la 31.10, în limita locurilor disponibile

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri Early Booking: 
tarifele de mai sus au reducerea Early booking deja aplicată și sunt valabile până la 31.10, în limita locurilor disponibile

6 nopti | transport avion | all inclusive

•	Gala	Dinner	inclusă
•	Centru	de	relaxare	si	SPA
•	Multiple	facilitati	pentru	copii

6 nopti | transport avion | ultra all inclusive

•	Gala	Dinner	inclusă
•	Numeroase	facilitati	pentru	copii
•	Centru	de	relaxare	si	SPA

Tariful include: 6 nopți cazare cu All Inclusive, bilete avion, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxe aeroport, Gala 
Dinner, asistență turistică.
Tariful nu include: alte taxe şi cheltuieli personale

Tariful include: 6 nopți cazare cu Ultra All Inclusive, bilete avion, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxe aeroport, 
Gala Dinner, asistență turistică.
Tariful nu include: alte taxe şi cheltuieli personale

Turcia

ANTALYA
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Susesi Luxury Resort HHHHH

Belek

de la 899 €

Titanic Deluxe Golf Belek HHHHH

Belek

de la 919 €

Descriere: Construit pe 90.000 mp, elegantul complex a primit 3 ani consecutivi 
Certificatul de excelenta TripAdvisor si Premiu de excelenta din partea Thomas Cook.
Localizare: Situat la 35 km de aeroport şi la 1 km de Belek, chiar pe malul marii.
Facilitati hotel: Restaurant principal, 6 restaurante a la carte, 5 snack restaurant, 11 baruri, 
patiserie, restaurant pentru copii, 4 piscine exterioare, 2 piscine interioare, Aquapark, 
SPA, saună, baie turcească, mini-fotbal, animație, muzică live, discotecă, terenuri de tenis, 
internet Wi-Fi, masaje, jacuzzi, loc de joacă, plajă proprie cu nisip şi pietricele. 
Facilitati camere: 554 camere dispuse într-un corp principal de 5 etaje și Terrace Houses 
de 4 etaje. Camerele sunt dotate cu baie cu cadă, uscător de par, aer condiționat centralizat, 
TV, telefon, mini-bar, seif (gratuit), balcon/terasă, room service.

Descriere: Deschis in anul 2013, pe o suprafata de 200.000 mp, resortul ofera facilitati 
de neegalat, situat fiind intr-un cadrul feeric.
Localizare: Hotelul este situat la 30 km de aeroport, la 40 km de centrul oraşului 
Antalya, 3 km de localitatea Kadriye, la 1200 m de plajă proprie.
Facilitati hotel: Restaurant principal, 5 restaurante a la carte, mai multe baruri, patiserie, 
room service, 8 piscine, Spa, sala de fitness, sala conferințe, wi-fi, waterpark, miniclub, loc 
de joacă, plajă proprie cu şezlonguri şi umbrele gratuite, tenis de masă, biliard, camera cu 
jocuri, baschet, gimnastică, 2 băi turcești, scuba diving, tir cu arcul, închiriere segway.
Facilitati camere: Hotelul este compus dintr-o clădire principală Main Building cu 6 
nivele, 7 clădiri Family Pool Suite cu 3 nivele, 17 Villas cu 2 nivele. Camerele sunt dotate cu: 
baie, feon, TV, seif, minibar, facilități pentru ceai şi cafea, aer condiționat, balcon.

6 nopti | transport avion | ultra all inclusive

•	Gala	Dinner	inclusă
•	Aquapark	si	facilitati	pentru	copii
•	Centru	de	relaxare	si	SPA

6 nopti | transport avion | all inclusive

•	Gala	Dinner	inclusă
•	Numeroase	facilitati	pentru	copii
•	Centru	de	relaxare	si	SPA

Tariful include: 6 nopți cazare cu Ultra All Inclusive, bilete avion, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxe aeroport, 
Gala Dinner, asistență turistică.
Tariful nu include: alte taxe şi cheltuieli personale

Tariful include: 6 nopți cazare cu All Inclusive, bilete avion, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxe aeroport, Gala 
Dinner, asistență turistică.
Tariful nu include: alte taxe şi cheltuieli personale

Turcia

ANTALYA

Preţ persoană /sejur 6 nopti

Data plecare / Tip cameră Deluxe 
Land View

Deluxe Sea 
View

Senior Suite 
Land View

30.12.2018 899 € 915 € 1063 €
Primul copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Primul copil 2-6.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi – plateste 50 % din tariful unui adult
Primul copil 7-12.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi – plateste 60 % din tariful unui adult
Supliment camera Single – 175 €

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri Early Booking: 
tarifele de mai sus au reducerea Early booking deja aplicată și sunt valabile până la 31.10, în limita locurilor disponibile

Preţ persoană /sejur 6 nopti

Data plecare / Tip cameră Standard 
room

Superior 
room

Deluxe 
room

30.12.2018 919 € 935 € 1005 €
Primul copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Primul copil 2-11.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi – plateste 50 % din tariful unui adult
Supliment camera Single – 205 €

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri Early Booking: 
tarifele de mai sus au reducerea Early booking deja aplicată și sunt valabile până la 31.10, în limita locurilor disponibile
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Constantin și Elena 
Constantin şi Elena este una dintre cele mai dezvoltate stațiuni 
ale litoralului bulgăresc, dar şi cea mai veche stațiune din Bulgaria, 
dezvoltându-se încă de la începutul anilor 1900 datorită izvoarelor 
minerale şi termale prezente aici. Situată la 10 km de Varna şi 8 km de 
Nisipurile de Aur, stațiunea este recomandată celor care doresc un sejur 
mai liniştit sau celor care doresc să urmeze diverse tratamente.

Nisipurile de Aur 
Nisipurile de Aur este una din cele mai mari şi mai cunoscute stațiuni 
de pe litoralul bulgăresc, situată la 13 km de Albena şi 17 km de Varna. 
Stațiunea se află în mijlocul Parcului Național cu același nume, fiind 
recomandată atât familiilor cu copii, cât şi tinerilor care găsesc aici 
numeroase posibilități de distracție.

Albena 
Albena este una dintre cele mai cunoscute stațiuni ale litoralului 
bulgăresc, situată la 30 km de Varna şi 13 km de oraşul Balchik. 
Stațiunea se află poziționată între mare și pădure, în rezervația naturală 
Baltata, astfel încât hotelurile oferă o priveliște frumoasă indiferent de 
poziționarea lor. Este o stațiune mai liniştită, ideală pentru familiile cu 
copii.

Balchik 
Balchik este unul dintre cele mai cunoscute oraşe turistice ale Bulgariei, 
situat în partea de nord a litoralului, la 40 de km de Varna,  pe un teren 
terasat. Stațiunea încânta turiștii cu străduțele în pantă pietruite, prin 
clădirile sale albe cu influențe mediteraneene sau cu golful care oferă o 
priveliște încântătoare asupra marii.

Revelion în Bulgaria
Pentru iubitorii marii, Revelionul pe litoralul bulgăresc reprezintă cea mai bună 

alegere, fiind o destinație relativ apropiată de România, accesibilă şi totuşi atât de 
diferită, încât reușește an de an să atragă un număr foarte mare de turiști.

BULGARII sunt cunoscuți pentru 
petrecerile pline de viață. Iar de Revelion 
simți asta mai mult ca oricând. Este 

perioada în care întreaga țară este acaparată de 
evenimente culturale şi sportive, care reflectă 
istoria, obiceiurile şi tradițiile sale. Ajuns aici, 
asişti la concerte, spectacole live, procesiuni 
și carnavaluri, cu oamenii îmbrăcați în haine 
fanteziste, cu măşti care mai de care mai ciudate. 

Este țara în care să te bucuri atât de tradiții, cât 
și de un sejur liniștit într-un resort de pe malul 
mării, pășind în Noul An cu imaginea focurilor de 
artificii oglindite în mare. 
Pe lângă petrecerile cu dansuri populare şi 
mâncăruri tradiționale, hotelurile litoralului 
bulgăresc se mândresc cu atmosfera familială, 
pentru care sute, chiar mii de turiști revin în 
fiecare an. În ciuda amenajării luxoase, hotelurile 

reuşesc să ofere autenticitatea bulgărească prin 
detaliile şi tematicile spectacolelor organizate, 
îmbinând peisajele calme ale mării cu spiritul 
viu al bulgarului petrecăreț. Dacă alegi litoralul 
bulgăresc pentru vacanța de Revelion, aşteaptă-
te la mâncăruri speciale, aşezate pe platouri 
generoase. Vei gusta preparate din carne, cap 
de porc, prăjituri internaționale şi produse de 
patiserie tradiționale. 
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Flamingo Grand Hotel & Spa HHHHH

Albena

de la 380 €

Lighthouse Golf & Spa Hotel HHHHH

Balchik

de la 304 €

Descriere: Hotelul este cotat că fiind unul dintre cele mai bune hoteluri din Albena.
Localizare: Flamingo Grand Hotel & Spa este situat chiar în centrul stațiunii Albena, la 
numai 150 m de plajă, fiind înconjurat de numeroase spații verzi. 
Facilitati hotel: Recepție, acces internet, aer condiționat, terasă, grădina, piscină 
exterioară cu zona amenajată pentru copii, piscină interioară, lobby bar, wine bar, restaurant 
principal, bistro Flamingo, mic dejun în camera, magazin, schimb valutar, personal vorbitor 
de limbi străine, room service 24/24, depozitare valori, spălătorie / curățătorie, centru 
conferințe, bancomat, camera de bagaje. Hotelul nu acceptă animale de companie.
Facilitati camere: Toate camerele dispun de aer conditionat centralizat, LCD TV satelit, 
Internet, seif, mini bar, posibilitatea pentru prepararea de ceai şi cafea, telefon direct, fier 
și masă de călcat, sistem de închidere electronică, baie cu un design modern, echipată cu o 
cadă și/sau cabina de dus, halat și papuci, uscător de par, telefon, buton de panică și balcon.

Descriere: Resortul este poziționat pe un platou înalt și oferă vederi spectaculoase asupra 
marii, dispunând şi de un impresionant teren de golf.
Localizare: Complexul este situat foarte aproape de Capul Kaliakra, la 7 km de Balchik. 
Resortul este poziționat pe un platou înalt și oferă vederi spectaculoase asupra marii, 
dispunând şi de un impresionant teren de golf.
Facilitati hotel: Recepție, Spa-Wellness (baie de aburi, masaj, baie turcească, saună cu 
infra-roşu, saună finlandeză, tratamente faciale şi corporale, beauty shop, jacuzzi, caldarium, 
coafor), piscină exterioară, piscină interioară, plajă proprie, shuttle bus către plajă, sala 
de fitness, miniclub, 18 terenuri de golf, academie şi club de golf, centru de conferințe, 
restaurant principal, restaurant cu specific mediteraneean, bar la piscină, bar pe plajă.
Facilitati camere: Toate camerele dispun de terasă, baie cu cadă şi dus, uscător de par, 
seif la cerere, halate şi papuci, minibar, aer condiționat, TV satelit, telefon, internet wireless.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 31.10.2018 cu plata integrala. 
Suplimente: Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 € / persoană pe 
sejur.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 31.10.2018 cu plata integrala. 
Suplimente: Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 € / persoană pe 
sejur.

3 nopti  | transport individual | demipensiune

•	Cina	de	Revelion	inclusă
•	Cel	mai	bun	hotel	din	Albena
•	Multiple	facilitati	si	activitati	pentru	copii

3 nopti | transport individual | demipensiune

•	Cina	de	Revelion	inclusă
•	Ofera	vederi	spectaculoase	asupra	marii
•	Detine	peste	18	terenuri	de	golf

Tariful include: cazare cu demipensiune, Cina de Revelion, acces centru SPA.
Tariful nu include: taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Tariful include: cazare cu demipensiune, Cina de Revelion, acces centru wellness.
Tariful nu include: taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Revelion

BULGARIA

Preţ persoană în studio/pachet 3 nopti/pers

Perioadă / Tip de cameră Studio De Lux

29.12. 2018 – 01.01.2019 380 €
Copil 2-11.99 ani - 72 €
Copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT

Preţ persoană în studio/pachet 3 nopti/pers

Perioadă / Tip de cameră Double Golf 
View

Double Sea 
View

Studio Club 
Suite

28.12. 2018 – 02.01.2019 304 € 334 € 363 €
Copil 3-11.99 ani 51 € 51 € 51 €
Copil 0-2.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
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Azalia Hotel Balneo & SPA HHHH

Sf. Constantin si Elena 

de la 306 €

Hotel Pliska HHH

Nisipurile de Aur

de la 180 €

Descriere: Complex hotelier modern care oferă o combinație unică de arhitectură, 
privelişte spectaculoasă spre mare, plajă cu nisip fin şi centrul Spa, toate combinate oferind 
cadrul perfect pentru o vacanță de neuitat.
Localizare: Azalia Hotel Balneo & Spa se află localizat în partea de Nord a litoralului 
bulgăresc, în stațiunea Constantin și Elena. 
Facilitati hotel: Recepție, piscină exterioară cu 2 tobogane, piscină interioară (cu apă 
minerală), club pentru copii (cu animație, discotecă şi loc de joacă), sala de fitness, internet 
wireless, parcare, centru Spa (saună, baie de abur, jacuzzi, masaj şi programe de relaxare şi 
terapii), sala de conferințe, seif la recepție, servicii medicale, spălătorie, internet café, darts, 
biliard, restaurant, restaurant a-la-carte, lobby bar, bar la piscină, bar la plajă.
Facilitati camere: Toate camerele dispun de aer condiționat, uscător de par, TV, minibar, 
telefon, balcon, baie cu dus sau cadă şi acces la internet wireless (contra cost).

Descriere: Este un hotel elegant, deschis pe tot parcursul anului şi oferă condiţii excelente 
atât pentru o vacanţă de neuitat, cât şi pentru a sărbători diverse evenimente, conferinţe, 
seminarii, prezentări sau tabere scolare.
Localizare: Pliska Hotel este localizat foarte aproape de centrul stațiunii Nisipurile de Aur, 
la 300 m de plajă şi foarte aproape zona comercială. 
Facilitati hotel: Hotelul dispune de: recepție, restaurant, lobby bar, bar la piscină, club 
de noapte, Wi-Fi în lobby (gratuit), seif (contra cost), schimb valutar, room service, sala de 
conferințe, magazine, palatorie (contra cost), parcare nepazita (gratuit), piscină exterioară, 
piscină interioară cu apă minerală (32°C), jacuzzi (32°C), fitness, baie de aburi, biliard, 
saună, internet café, piscină pentru copii, loc de joacă.
Facilitati camere: Camerele dispun de aer condiționat individual, TV prin satelit, telefon, 
mini-frigider, baie cu dus, uscător de par (la recepție), terasă, podea acoperită cu gresie.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 25.11.2018 cu plata integrala. 
Suplimente: Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 € / persoană pe 
sejur.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Suplimente: Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 € / persoană pe 
sejur.

3 nopti  | transport individual | all inclusive

•	Cina	de	Revelion	inclusă
•	Centru	de	relaxare	si	SPA
•	Ofera	vederi	spectaculoase	spre	mare

3 nopti | transport individual | all inclusive

•	Cina	de	Revelion	inclusă
•	Piscină	interioară	cu	apă	minerală
•	Unul	din	cele	mai	bune	hoteluri	de	3*	din	Nisipurile	de	Aur

Tariful include: 3 nopți cazare cu All inclusive, Cina de Revelion, acces centru wellness.
Tariful nu include: taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Tariful include: 3 nopți cazare cu All inclusive, Cina de Revelion, acces piscine interioara, jacuzzi.
Tariful nu include: taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Revelion

BULGARIA

Preţ persoană în studio/pachet 3 nopti/pers

Perioadă / Tip de cameră Double Double Lux

29.12. 2018 – 02.01.2019 306 € 360 €
Copil 4-12.99 ani 153 € 180 €
Copil 0-3.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT

Preţ persoană în studio/pachet 3 nopti/pers

Perioadă / Tip de cameră Double Apartament

29.12. 2018 – 02.01.2019 180 € 198 €
Copil 8-13.99 ani 90 € 100 €
Primul Copil 0-7.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
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Revelion Dubai
Petreceți un Revelion memorabil în Dubai, perla Emiratelor Arabe Unite. Dubai este 
destinația ideală pentru vizite şi plaje superbe, baruri şi restaurante, cumpărături, hoteluri 
luxoase şi zgârie-nori (incluzând şi binecunoscutul Burj Kalifa). Este emiratul unde noul se 
intersectează cu istoria, un „oraş al viitorului şi al superlativelor”.

Bazarul de Aur şi cel de Mirodenii
Aceste piețe tradiționale - Gold Souk şi Spice Souk – sunt cele mai cunoscute 
bazaruri din Dubai. Două atracții majore în care găsești peste 300 de magazine 
pline cu aur și saci întregi cu mirodenii colorate. Ajuns aici, înarmează-te cu 
răbdare şi negociază cât poți de mult.

Pieţele tradiţionale arabe din Bur Dubai şi Deira
Bur Dubai şi Deira sunt deseori descrise ca fiind “uimitoare şi haotice”. Bazarul 
din Bur Dubai este plin cu suveniruri de proveniență arabă sau indiană, eşarfe şi 
haine tradițional arabe, iar zona Deira este cartierul mai vechi al oraşului, bogat 
în mirodenii. Aici mănânci una dintre cele mai bune shaworma.

Muzeul Dubai
Se află în Fortul Al Fahidi și este locul în care poți cunoaște câteva aspecte ale 
istoriei oraşului. Construit pe la sfârşitul anilor 1700, acest muzeu reprezintă cea 
mai veche clădire din Dubai.

Bastakiya şi Heritage Village
Bastakiya este un sat de patrimoniu, un loc aparte pentru a vedea ceva 
authentic din Dubai.  Complexul Heritage Village include muzee cu exponate 
despre olari, țesători şi alți meşteşugari.

Moscheea Jumeirah
Este singura moschee din Dubai care își deschide porțile pentru non-
musulmani. De asemenea, este cea mai fotografiată moschee din oraş. Optează 
pentru un tur organizat.

Burj Al Arab
Burj Al Arab este una dintre cele mai mari atracții din Dubai. Al treilea cel mai 
înalt hotel din întreaga lume (deși 39% din înălțimea sa totală este alcătuită din 
spațiu neocupat).

Burj Khalifa
Cu o înălțime de 828 de metri, Burj Khalifa din Downtown Dubai este cea 
mai înaltă clădire din lume. Aceasta este o adevărată capodoperă, ce merită 
explorată în amănunt.

Fântana muzicală 
O fântână arteziană muzicală, care înconjoară Opera din Dubai. Fântâna este 
una dintre cele mai mari din lume depăşind-o pe cea din Las Vegas.

Dubai Mall
Reiss este al doilea cel mai mare mall din lume pe suprafață totală şi cel 
de-al 21-lea cel mai mare shopping mall din lume ca suprafață construită. De 
asemenea, este cea mai mare destinație din lume pentru shopping, divertisment 
și agreement, situată lângă cea mai înaltă clădire din lume.

Bazarul de Textile
Este locul de unde poți cumpăra suveniruri (în special eșarfe) la prețuri 
avantajoase, dar din păcate este greu de negociat şi ai nevoie de timp pentru a 
obține un preț normal. Chiar dacă îți va pune răbdarea la încercare, trebuie să 
ştii că nu există un loc mai bun pentru a cumpăra eşarfe cu țesătură fină.
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First Central Hotel Apartment HHHH

Zona Al Barsha

de la 1200 €

Descriere: First Central Hotel Suites pune la dispoziție 524 de suite, cu finisaje moderne 
şi o ambianță confortabilă, ispititoare, oferind fiecărui turist confort total şi relaxare.
Localizare: Hotelul este situat în zona Al Barsha din Dubai, pe Sheikh Zayed Road, în 
apropiere de Mall of Emirates şi zona cea mai nouă - Dubai Marina.
Facilitati hotel: Hotelul beneficiază de recepție 24 h, restaurant, bar, cafenea, room 
service, internet wireless în lobby și coffee shop, facilități VIP, spălătorie, curățătorie, 
transfer la plajă (se rezervă cu 1 zi înainte la recpetie), transfer aeroport, camera bagaje 
(maximum 12 ore), parcare. Hotelul nu organizeaza Cina Festiva de Revelion.
Facilitati camere: 524 de camere, dotate cu aer condiționat, LCD TV satelit, internet 
WIFI, seif, chicineta echipată, cuptor cu microunde, frigider, facilități ceai / cafea, fier și 
masă de călcat, baie cu cadă. Unele dintre apartamente cu 1 dormitor au și balcon.

7 nopti | transport avion | mic dejun

•	Situat	in	apropiere	de	Mall	of	Emirates	si	Dubai	Marina
•	Parcare	proprie
•	Ofera	transfer	pana	la	plaja

Tariful include: 7 nopți cazare cu mic dejun, Zbor direct, taxe aeroport, bagaj de cala, transfer aeroport / hotel / 
aeroport, asistență turistică
Tariful nu include: excursii opționale și intrările la obiective, cheltuieli personale, bacșișuri, băuturi și servicii/facilități 
neincluse în prețul pachetului (în funcție de oferta fiecărui hotel), taxa locală

Ramada Jumeirah HHHH

Zona Jumeirah

de la 1440 €

Descriere: Este un hotel modern şi elegant, care oferă piscină pe acoperiş cu şezlonguri şi 
vedere superbă asupra oraşului. Proprietatea este la doar câteva minute de noul şi uimitorul 
Muzeu Etihad din Dubai.
Localizare: Hotelul este situat la 20 de minute de aeroport, la 5 minute de Dubai World 
Trade Center şi Dubai Internațional Convention & Exhibition Center; are acces facil către 
zonele principale ale orașului cum ar fi Sheikh Zaved Road, plajă Jumeirh sau portul Rashid. 
Facilitati hotel: 2 restaurante, pub, piscină exterioară situată pe acoperişul hotelului, pool 
bar, 2 săli de conferințe, săli de întâlnire, spa, salon de înfrumusețare, sala fitness. Hotelul nu 
organizeaza Cina Festiva de Revelion.
Facilitati camere: A/C, telefon, TV LCD - canale internaționale, internet, facilități 
pentru servirea ceaiului şi a cafelei, seif, uscător de par, seif electronic, baie cu dus şi cadă.

7 nopti | transport avion | mic dejun

•	Hotel	superior
•	Piscina	exterioara	situata	pe	acoperisul	hotelului
•	Acces	facil	pana	la	plaja	Jumeirh

Tariful include: 7 nopți cazare cu mic dejun, Zbor direct, taxe aeroport, bagaj de cala, transfer aeroport / hotel / 
aeroport, asistență turistică
Tariful nu include: excursii opționale și intrările la obiective, cheltuieli personale, bacșișuri, băuturi și servicii/facilități 
neincluse în prețul pachetului (în funcție de oferta fiecărui hotel), taxa locală

Revelion

DUBAI

Preţ persoană /sejur 7 nopti

Data plecare / Tip cameră Classic 
Studio

Executive 
Studio

Executive Suite 
One Bedroom

30.12.2018 1200 € 1240 € 1305 €
Primul copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi – 95 €
Primul copil 2-11.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi – plateste 50 % din tariful unui adult
Supliment Demipensiune – 140 €

Preţ persoană /sejur 7 nopti

Data plecare / Tip cameră Classic 
Room 

Deluxe 
Room

Premium 
Room

30.12.2018 1440 € 1530 € 1690 €
Primul copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi – 95 €
Primul copil 2-11.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi – plateste 50 % din tariful unui adult
Supliment Demipensiune – 170 €



Ski 2018-2019
De la bucuria primului săniuş, la adrenalina unei curse pe unele dintre cele mai aventuroase pante 
din lume, vacanțele la ski au devenit o tradiție pentru cupluri, prieteni şi familii. Anul acesta, 
alege o destinație care să-ți ofere nu doar pârtii de calitate, ci şi peisaje uimitoare, alături de 
servicii avantajoase. Ți-am pregătit o listă cu destinațiile de top ale anului şi ofertele aferente lor. 



Bansko 
Bansko este cea mai mar e şi modernă stațiune de ski din B ulgaria, 
beneficiind de cel mai bun centru de ski din zona. S tațiunea se bucură 
de zăpadă din plin, având cel mai lung sezon de ski, ce se poat e prelungi 
uneori și până la începutul lunii M ai. Datorită numeroaselor investiții, a 
facilităților excelente oferite, combinate cu arhitectura unică a oraşului, 
Bansko s-a transformat într-una dintr e destinațiile favorite pentru ski din 
Bulgaria. 

Borovets 
Borovets este a doua stațiune de ski din Bulgaria, că mărime, după Bansko. 
Este o stațiune mai liniştită decât Bansko, dar nu mai puțin spectaculoasă, 
aici putându-se skia până la 2. 500 m altitudine. Datorită facilităților 
excelente ale pârtiilor, stațiunea atrage în f iecare an mii de iubitori de 
sporturi alpine, atât din Bulgaria cât şi din alte țări. 

Pamporovo  
Pamporovo este cea mai sudică stațiune de ski din E uropa şi cea mai 
însorită stațiune montană de ski, însă, la fel că celelalte sta țiuni, se 
bucură de zăpadă din belşug , de pârtii de ski moderne şi de o organizare 
impecabilă. Sezonul de ski începe la jumătatea lunii Decembrie și se 
termină aproximativ la jumătatea lunii Aprilie.

Ski în Bulgaria
Țînând cont de  raportul calitate-preț, Bulgaria poate reprezenta 
cea mai bună alegere pentru o vacanță la ski în Europa. Stațiunile 

de ski din Bulgaria sunt recunoscute pentru facilitățile şi condițiile 
de ski oferite, dar şi pentru ofertele de cazare avantajoase.

BULGARIA este o alegere ideală dacă ești în căutarea unui loc 
confortabil pentru sporturile de iarnă, combinate cu peisaje de 
poveste. Fie că atingi pârtiile pentru prima dată sau cauți să testezi 

noi terenuri, există câteva stațiuni de ski uimitoare în Bulgaria, de care 
te vei îndrăgosti, iremediabil. 

În Bulgaria vă aşteaptă nu doar domeniile schiabile, ci şi multe hoteluri 
atractive, cu diferite standarde şi niveluri de preţ, diverse posibilităţi 
de Après-Ski în baruri sau restaurante tradiţionale şi staţiuni balneare 
renumite, unde vă puteţi relaxa şi reface dupa o zi la ski. 

Există mai multe locații interesante pentru a schia în Bulgaria. Peisajul 
este definit de regiunile muntoase care includ în special stațiunile Stara 
Planina (Balcani) şi Rodopi, precum şi zona Rila, care se mândreşte  
cu cel mai înalt vârf din regiunea balcanică, Mt. Musala (2925 metri). 
Pentru cei care caută să schieze în Bulgaria, munții Rila sunt cea mai 
bună alegere. Petrece puțin timp în cercetarea diferențelor dintre cele 
trei stațiuni de schi primare din Bulgaria situate în Borovets, Bansko și 
Pamporovo, pentru a te asigura că alegi cea mai bună opțiune privind 
facilitățile necesare ție şi familiei tale.

Pârtii și peisaje de poveste

Pamporovo Bansko
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Amira Boutique Residence HHHHH

Bansko 

de la 63 €/zi

Evelina Palace Hotel HHHH

Bansko

de la 23 €/zi

Descriere: Amira este un hotel de tip boutique de 5*, a fost construit în anul 2015 și este 
ideal pentru un concediu relaxant alături de cei dragi. 
Localizare: Hotelul este situat la 2 km de oraşul Bansko, la poalele munților Pirin.
Facilitati hotel: Amira Boutique pune la dispoziția oaspeților un restaurant, un lobby bar, 
un centru Spa dotat cu două săli de masaj, tratamente spa, saună, jacuzzi, o piscină interioară 
pentru adulți şi o piscină interioară pentru copii. De asemenea, hotelul dispune şi de un loc 
de joacă pentru copii.
Facilitati camere: Toate camerele sunt dotate cu facilități moderne, precum: Wifi gratuit, 
aer condiționat, TV, TV, telefon, minibar, fierbător, seif, baie cu dus sau cadă, uscător de par, 
balcon (doar în unele camere) și multe alte facilități conform numărului de stele.

Localizare: Evelina Palace Hotel este situat în centrul stațiunii Bansko, pe malul vestic 
al râului. Telegondola se află la aproximativ 800 m distanță de acesta, hotelul punând la 
dispoziția clienților săi şi transfer până la stația de telecabina. 
Facilitati hotel: Evelina Palace este un hotel construit în stil tradiţional bulgăresc şi pune la 
dispoziția oaspeților săi un lobby, un restaurant, o piscină interioară, un centru Spa modern 
utilat, un centru de fitness și un bar. Restaurantul de la Evelina serveşte delicatese marine în 
stil mediteranean şi preparate tipice din bucătăria bulgărească din Bansko. 
Facilitati camere: Hotelul deține 3 tipuri de camere: duble executive, duble deluxe şi 
apartamente, toate fiind dotate cu mini-bar, telefon, tv, wifi, balcon şi baie complet utilată.

REDUCERI SI SUPLIMENTE
Reduceri: Early Booking 15% pentru rezervări realizate până la 31.10.2018 cu plata integrală până la 05.11.2018; Early 
Booking 10% pentru rezervari realizate până la 30.11.2018 cu plata integrală până la 05.12.2018
Suplimente: Supliment Cină Revelion (obligatoriu) – 140 €/ adult; 70 €/ copil 6-11.99 ani; 17 €/ copil 2-5.99 ani. 
Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 € / persoană pe sejur.

REDUCERI SI SUPLIMENTE
Reduceri: Early Booking 15% pentru rezervări realizate până la 31.10.2018 cu plata integrală până la 10.11.2018; Early 
Booking 10% pentru rezervari realizate până la 30.11.2018 cu plata integrală până la 10.12.2018
Suplimente: Demipensiune - 9 €/pers; Cină Crăciun (obligatoriu) - 28 €/ dult; 17 €/copil 4-13.99 ani. Cină Revelion (obligatoriu) - 
79 €/adult; 40 €/copil 4-13.99 ani. Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/pers. / zi; Asistenţă locală (obligatorie): 1 €/pers / sejur.

cazare | transport propriu | demipensiune

•	Hotel	superior,	de	tip	boutique
•	Piscina	interioara	pentru	adulti	si	copii
•	Centru	de	relaxare	si	SPA

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Ofera	transfer	până	la	stația	de	telecabina
•	Unul	din	cele	mai	bune	restaurante	cu	specific	bulgăreasc
•	Centru	de	relaxare	si	SPA

Tariful include: cazare cu Demipensiune
Tariful nu include: supliment Cină Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Tariful include: cazare cu Mic dejun
Tariful nu include: supliment Cină de Crăciun şi Revelion, supliment demipensiune, taxă serviciu şi de asistenţă locală, 
alte taxe locale, asigurare medicală.

Bulgaria

BANSKO

Preţ/persoană/noapte. Sejur minim 5 nopţi în perioada 27.12.2018 - 01.01.2019

Perioadă / Tip de cameră Double Studio Apartment 
1-Bedroom

Apartment 1-Bedroom 
with Fireplace

01.12.2018 – 26.12.2018; 
15.03.2019 – 31.03.2019 63 € 76 € 94 € 138 €

02.01.2019 – 14.03.2019 89 € 106 € 119 € 194 €
27.12.2018 – 01.01.2019 108 € 128 € 159 € 235 €
Primul și al doilea copil 0-5.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT

Preţ/persoană/noapte. Sejur minim 3 nopţi în perioada 27.12.2018 - 02.01.2019
Perioadă / Tip de cameră Double Studio
01.12.2018 – 22.12.2018; 13.01.2019 – 31.01.2019; 
12.02.2019 – 31.03.2019 23 € 28 €

23.12.2018 – 26.12.2018; 03.01.2019 – 12.01.2019; 
01.02.2019 - 11.02.2019 27 € 33 €

27.12.2018 – 02.01.2019 50 € 55 €
Copil 4-13.99 ani 9 € 12 €
Copil 0-3.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
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MPM Sport Spa & Wellness HHHH

Bansko

de la 45 €/zi

Martin Club Hotel HHH

Bansko

de la 17 €/zi

Descriere: Parte din lanțul hotelier MPM, MPM Sport reprezintă una din cele mai bune 
opțiuni atât pentru pasionații de ski cât și pentru cei în căutare de relaxare.
Localizare: Hotel MPM Sport Spa & Wellness este localizat foarte aproape de 
telegondolă, la cca 500 m de centrul stațiunii, chiar la baza pârtiei principale din Bansko. 
Facilitati hotel: Restaurant, piscină interioară, parcare, garaj, închiriere echipament ski, 
room service, spălătorie, recepție, wireless, seif la recepție, restaurant principal, restaurant a 
la carte, lobby bar, facilitățile Spa.
Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu TV, mini-bar, telefon, Wifi, baie cu duș/ cadă 
și articole de toaletă gratuite. Unele camere au balcon cu vedere pitorească spre munte.

Descriere: Este un hotel construit în anul 2006, modern, confortabil, format din 2 cladiri, 
cu cate 4 etaje fiecare.
Localizare: Martin Club Hotel este localizat la aproximativ 200 m de centrul oraşului 
Bansko şi la cca 900 m de cea mai apropiată telecabină.
Facilitati hotel: Oaspeții se pot relaxa la piscină, la saună sau la cadă cu hidromasaj. De 
asemenea, hotelul oferă şi un depozit pentru echipamentele de ski. Restaurantul oferă 
mâncăruri tradiţionale şi internaţionale. Unele preparatele sunt gătite cu ingrediente 
cultivate chiar la fermă proprietăţii. Hotelul mai dispune de parcare acoperită gratuită, 
serviciu de transfer gratuit la/de la cel mai apropiat teleschi, tenis de masă, sala de fitness. 
Facilitati camere: Toate camerele de la Martin Club pun la dispoziţie TV prin cablu, 
minibar și baie cu uscător de păr, halate de baie și papuci, balcon şi Wi-Fi gratuit. Cele mai 
multe dintre camere au vedere panoramică aupra munţilor.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 31.10.2018 cu plata integrala. 
Suplimente: Supliment Cină Revelion (obligatoriu) – 89 €/ adult; 45 €/ copil 2-11.99 ani. Taxă serviciu (obligatorie): 
1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 € / persoană pe sejur; parcare interioara 10€/zi.

REDUCERI SI SUPLIMENTE
Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 30.11.2018 cu plata integrala. 
Suplimente: Supliment Demipensiune – 10 €/ adult, Copil 04-11.99 ani – 6 €; Supliment Pensiune Completa – 18 
€/ adult, Copil 04-11.99 ani – 10 €; Supliment Cină Revelion– 60 €/ adult; 30 €/ copil 4-11.99 ani. Taxă serviciu 
(obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 € / persoană pe sejur.

cazare | transport propriu | demipensiune

•	Situat	foarte	aproape	de	telegondola
•	Inchiriere	echipament	ski
•	Centru	de	relaxare	si	SPA

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Situat	foarte	aproape	de	centrul	statiunii
•	Depozit	pentru	echipamentele	de	ski
•	Parcare	gratuita

Tariful include: cazare cu demipensiune.
Tariful nu include: supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Tariful include: cazare cu mic dejun
Tariful nu include: supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Bulgaria

BANSKO

Preţ/persoană/noapte. Sejur minim 5 nopţi în perioada 27.12.2018 - 02.01.2019

Perioadă / Tip de cameră Double 
executiv

Double 
Deluxe

Apart. 
p.2 pax

01.12.2018-20.12.2018; 09.03.2019-15.04.2019 45 € 49 € 142 €
21.12.2018-27.12.2018; 12.01.2019-08.03.2019 54 € 61 € 168 €
05.01.2019 – 11.01.2019 68 € 81 € 212 €
28.12.2018  - 04.01.2019 79 € 93  € 247 €
Copil 02-11.99 ani 17 € 17 € 17 €
Copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT

Preţ/persoană/noapte. Sejur minim 3 nopţi în perioada 27.12.2018 - 02.01.2019

Perioadă / Tip de cameră Double 
executiv Apartament

01.12.2018 – 20.12.2018; 16.03.2019 – 15.04.2019; 17 € 22 €
20.12.2018 – 27.12.2018; 04.01.2019 – 15.03.2019; 22 € 26 €
28.12.2018  - 03.01.2019 37 € 45  €
Copil 04-11.99 ani 13 € 16 €
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Festa Winter Palace Hotel HHHHH

Borovets

de la 44 €/zi

Flora Hotel HHHH

Borovets

de la 27 €/zi

Localizare: Hotelul se află situat în centrul stațiunii Borovets, foarte aproape de pârtia de 
ski şi de liftul “Sitnyakovo Express”.
Facilitati hotel: 2 baruri, două restaurante, 2 săli de conferință, Spa cu piscină, saună, baie 
de aburi, facilităţi de fitness şi o gamă largă de masaje, parcare, închiriere echipament ski, 
room service, recepție 24h, spălătorie, internet cafe, biliard, miniclub copii, babysitting.
Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu internet wireless, TV, telefon, seif, minibar, 
aer condiționat centralizat, baie cu dus/cadă, uscător de par şi balcon cu vedere la munte.

Localizare: Hotelul Flora este situat în partea centrală a stațiunii Borovets, la doar 50 
metri de teleschi și la 20 metri de pârtiile pentru începatori.
Facilitati hotel: Parcare, internet wireless, seif la recepție, tenis de masă, darts, sala de 
conferințe, casino, recepție 24h, lift, room service, spălătorie, Spa (piscină interioară, saună, 
baie de aburi, sala de fitness, jacuzzi, masaj), restaurant a-la-carte şi lobby bar.
Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu mini frigider, telefon, TV satelit şi baie cu duş. 
Apartamentele și studiourile beneficiază în plus de chicineta utilată (plită electrică și fierbător). 
Camerele duble au două paturi separate şi un fotoliu extensibil. Studiourile au pat suplimentar, iar 
apartamentele au camera de zi cu o canapea extensibila si un dormitor separat.

REDUCERI SI SUPLIMENTE
Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 31.10.2018 cu plata integrala. 
Suplimente: Supliment Cina Craciun (obligatoriu) – 45 €/ adult; 20 €/ copil 3-12.99 ani.; Supliment Cină Revelion 
(obligatoriu) – 90 €/ adult; 45 €/ copil 3-12.99 ani. Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă 
locală (obligatorie): 1 € / persoană pe sejur.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Suplimente: Supliment Cina Craciun (obligatoriu) – 45 €/ adult; 22 €/ copil 2-11.99 ani.; Supliment Cină Revelion 
(obligatoriu) – 70 €/ adult; 35 €/ copil 2-11.99 ani. Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă 
locală (obligatorie): 1 € / persoană pe sejur.

cazare | transport propriu | demipensiune

•	Situat	foarte	aproape	de	centrul	statiunii
•	Depozit	și	închiriere	echipament	ski
•	Multiple	facilitati	pentru	copii

cazare | transport propriu | demipensiune

•	Situat	la	50	m	de	teleschi
•	Parcare	pazita
•	Centru	de	relaxare	si	SPA

Tariful include: cazare cu demipensiune.
Tariful nu include: supliment Cina Craciun ,supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe 
locale, asigurare medicală.

Tariful include: cazare cu demipensiune.
Tariful nu include: supliment Cina Craciun ,supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe 
locale, asigurare medicală.

Bulgaria

BOROVETS

Preţ/persoană/ noapte. Sejur minim 5 nopţi în perioada 27.12.2018 - 02.01.2019

Perioadă / Tip de cameră Double Junior	Suite Suite

01.12.2018-20.12.2018; 05.03.2019-09.04.2019 44 € 51 € 54 €
16.02.2019-04.03.2019 55 € 62 € 66 €
21.12.2018-27.12.2018; 59 € 64 € 70 €
14.01.2019-25.01.2019 56 € 68 € 73 €
02.01.2019-13.01.2019 26.01.2019-15.02.2019 68 € 78 € 84 €
28.12.2018-01.01.2019 106 € 122 € 134 €
Primul Copil 03-12.99 ani 10 € 10 € 10 €
Copil 0-2.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT

Preţ/persoană/noapte. Sejur minim 3 nopţi în perioada 26.12.2018 - 03.01.2019

Perioadă / Tip de cameră Double Studio Apart. 
2 pax

01.12.2018 – 17.12.2018; 12.03.2019 – 31.03.2019; 27 € 33 € 78 €
18.12.2018 - 25.12.2018 05.03.2019 – 11.03.2019 33 € 38 € 93 €
04.01.2019 – 04.03.2019; 44 € 49 € 115 €
26.12.2018  - 03.01.2019 59 € 64 € 149 €
Primul Copil 02-11.99 ani 10 € 10 € 10 €
Copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
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Hotel Samokov HHHH

Borovets

de la 28 €/zi

Hotel Bor HHH

Borovets

de la 23 €/zi

Localizare: Hotelul Samokov se află situat în centrul stațiunii Borovets, la aproximativ 80 
m de stația de telegondolă, în mijlocul unei păduri de pin.
Facilitati hotel: Hotelul beneficiază de: internet wireless, parcare, centru de conferințe, 
club pentru copii, biliard, bowling, tenis de masă, garderoba echipament schi, închirieri auto, 
recepție, schimb valutar, sala de internet, spălătorie, seif, lift, magazin, restaurant principal, 
restaurant a la carte, bar în lobby, bar de noapte, centru spa (piscină interioară, sala de 
fitness, masaj, saună, baie de abur, baie turcească, cadă cu hidromasaj, solar, terapie Kneipp, 
zona de relaxare, salon de cosmetică).
Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu telefon, TV prin cablu, mini frigider, baie cu 
dus sau cadă, uscător de par şi balcon. Majoritatea camerelor oferă vedere spre munte.

Descriere: Hotelul Bor este primul hotel construit în Borovets (în anul 1961) și a fost 
renovat ultima dată în anul 2016 (partea cu hotelul), iar în 2015 partea cu restaurantul.
Localizare: Hotelul Bor se află situat în centrul vechi al stațiunii Borovets, la 600 metri 
de telecabina. 
Facilitati hotel: Hotelul beneficiază de: recepție, restaurant, lobby bar, parcare gratuită, 
internet wireless, room service, 3 săli de conferințe, biliard, transport la lift
Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu TV prin cablu, minibar, baie cu dus, uscător 
de par şi un pat suplimentar pliant.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Suplimente: Supliment demipensiune – 7 euro/pers; Supliment Cina Craciun– 45 €/ adult; 25 €/ copil 2-11.99 
ani.; Supliment Cină Revelion (obligatoriu) – 55 €/ adult; 35 €/ copil 2-11.99 ani. Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ 
persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 € / persoană pe sejur.

REDUCERI SI SUPLIMENTE
Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 31.10.2018 cu plata integrala. 
Suplimente: Supliment demipensiune – 8 euro/pers, Copil 03-12.99 ani – 6 euro; Supliment Cina Craciun– 32 
€/ adult; 16 €/ copil 3-12.99 ani.; Supliment Cină Revelion– 56 €/ adult;28 €/ copil 3-12.99 ani. Taxă serviciu 
(obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 € / persoană pe sejur.

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Situat	la	80	m	de	telegondola
•	Garderoba	echipament	ski
•	Centru	de	relaxare	si	SPA

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Situat	in	centrul	vechi	al	statiunii
•	Parcare	gratuita
•	Sali	de	conferinta

Tariful include: cazare cu mic dejun.
Tariful nu include: supliment demipensiune; supliment Cina Craciun, supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de 
asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Tariful include: cazare cu mic dejun.
Tariful nu include: supliment demipensiune; supliment Cina Craciun ,supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de 
asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Bulgaria

BOROVETS

Preţ/persoană/noapte. Sejur minim 5 nopţi în perioada 26.12.2018 - 04.01.2019

Perioadă / Tip de cameră Double

20.12.2018 – 28.12.2018; 03.03.2019 – 31.03.2019; 28 €
12.01.2019 - 01.02.2019;  21.02.2019 – 02.03.2019 34 €
05.01.2019 – 11.01.2019; 02.02.2019 – 20.02.2019 40 €
29.12.2018  - 04.01.2019 53 €
Copil 05-11.99 ani 

Preţ/persoană/noapte. Sejur minim 3 nopţi în perioada 26.12.2018 - 04.01.2019

Perioadă / Tip de cameră Double

01.12.2018-23.12.2018; 08.01.2019-31.01.2019; 
21.02.2019-31.03.2019 23 €

24.12.2018-28.12.2018;  03.01.2019-07.01.2019; 
01.02.2019-20.02.2019 26 €

29.12.2018  - 02.01.2019 39 €
Copil 03-12.99 ani 19 €
Copil 0-2.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
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Hotel Orlovetz HHHHH

Pamporovo

de la 39 €/zi

Finlandia Hotel HHHH

Pamporovo

de la 27 €/zi

Localizare: Hotelul Orlovets este situat aproape de centrul stațiunii Pamporovo, la 
distanță de 700 m față de pârtiile de ski. 
Facilitati hotel: Parcare, internet wireless, depozit și închiriere echipament ski, transport 
la teleschi, tenis de masă, recepție non stop, săli de conferințe, room service, schimb valutar, 
spălătorie/calcatorie, Spa (piscină interioară, saună, baie de aburi, sala de fitness, masaj, 
jacuzzi, solar, terapii şi proceduri variate), restaurant, lobby bar; sky bar.
Facilitati camere: Hotelul este format dintr-o clădire cu 10 etaje (98 camere duble şi 7 
apartamente). Toate camerele dispun de: seif, telefon, TV, minibar, acces internet wireles, 
facilități pentru prepararea ceaiului, încălzire centralizată, balcon, baie cu dus/cadă, uscător 
de par.

Localizare: Finlandia Hotel se află situat în mijlocul unor păduri de pini, la aproximativ 
800 m de pârtia de ski şi 1.5 km de centrul stațiunii Pamporovo.
Facilitati hotel: Internet wireless, parcare, transport până la pârtiile de ski, tenis de masă, 
biliard, săli de conferințe, depozit și închiriere echipament ski, room service, recepție, 
spălătorie, seif, babysitting, jocuri electronice, camera de joacă, centru Spa (piscină 
interioară, sala de fitness, saună, baie de aburi, baie turcească, jacuzzi, masaj), restaurant 
pricipal, restaurant a la carte, lobby bar.
Facilitati camere: Toate camerele dispun de: baie cu dus/cadă, telefon, TV, minibar, acces 
internet wireless, uscător de par, balcon.

REDUCERI SI SUPLIMENTE
Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 30.11.2018 cu plata integrala. 
Suplimente: Supliment demipensiune – 8 euro/pers ;Supliment Cina Craciun– 42 €/ adult; 27 €/ copil 3-12.99 ani.; 
Supliment Cină Revelion(obligatoriu)– 70 €/ adult;38 €/ copil 3-12.99 ani. Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ persoană 
pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 € / persoană pe sejur.

REDUCERI SI SUPLIMENTE
Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 30.10.2018 cu plata integrala pana la 10.11.2018. 
Suplimente: Supliment Cina Craciun (obligatoriu)–– 35 €/ adult; 17 €/ copil 3-11.99 ani.; Supliment Cină Revelion 
(obligatoriu)–55 €/ adult; 27 €/ copil 3-11.99 ani. Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală 
(obligatorie): 1 € / persoană pe sejur.

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Situat	aproape	de	centrul	statiunii
•	Depozit	și	închiriere	echipament	ski
•	Centru	SPA

cazare | transport propriu | demipensiune

•	Situat	la	800	m	de	pârtia	de	ski,	în	mijlocul	unor	păduri	de	pini
•	Transport	până	la	pârtiile	de	ski
•	Centru	de	relaxare	si	SPA

Tariful include: cazare cu mic dejun.
Tariful nu include: supliment demipensiune;supliment Cina Craciun ,supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de 
asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Tariful include: cazare cu demipensiune.
Tariful nu include: supliment Cina Craciun, supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe 
locale, asigurare medicală.

Bulgaria

PAMPOROVO

Preţ/persoană/noapte. Sejur minim 3 nopţi în perioada 26.12.2018 - 04.01.2019

Perioadă / Tip de cameră Double

01.12.2018 – 28.12.2018; 04.03.2019 – 20.04.2019; 39 €
05.01.2019 – 03.03.2019 44 €
29.12.2018  - 04.01.2019 67 €
Copil 05-11.99 ani 34 €
Copil 0-4.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT

Preţ/persoană/noapte. Sejur minim 3 nopţi în perioada 26.12.2018 - 04.01.2019

Perioadă / Tip de cameră Double Double 
Lux Room

01.12.2018 – 26.12.2018; 13.01.2019 – 24.01.2019; 
24.02.2019 – 10.04.2019 27 € 32 €

03.01.2019 – 12.01.2019; 25.01.2018 – 23.02.2019 31 € 36 €
27.12.2018  - 02.01.2019 45€ 51 €
Copil 03-11.99 ani 23 € 26 €
Copil 0-2.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
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Panorama Hotel HHH

Pamporovo

de la 23 €/zi

Sunny Hills Ski And Wellness HHH

Pamporovo

de la 23 €/zi

Localizare: Hotelul Panorama se află aproape de o pădure de pini, la doar câteva minute 
de mers pe jos de pârtiile de schi şi telecabina.
Facilitati hotel: Recepție, restaurant, lobby bar, barbeque, club de noapte, parcare, 
fitness, saună, jacuzzi, masaje, internet WiFi, tenis de masă, biliard, salon de coafură.
Facilitati camere: Toate camerele hotelului dispun de: baie cu dus/cadă, TV, telefon, 
minibar, dus, uscător de par, internet WiFi.

Localizare: Sunny Hills Ski & Wellness se află în staţiunea Pamporovo, la 350 m de cea 
mai apropiată instalaţie de ski. 
Facilitati hotel: Recepție, depozit gratuit pentru echipament de ski, acces gratuit la 
internet WiFi, parcare privată gratuită, centru wellness (saună, jacuzii, sala de gimnastică), 
lobby bar, restaurant, sala de conferințe, club pentru copii.
Facilitati camere: Proprietatea oferă studiouri şi apartamente spaţioase, cele mai multe 
cu balcon şi vedere spre munte și beneficiază de următoarele facilități: TV cu ecran plat cu 
canale prin cablu, saltele confortabile de calitate superioară, mobilier de design şi încălzire 
centrală.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 30.11.2018 cu plata integrala.
Suplimente: Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 € / persoană pe 
sejur.

REDUCERI SI SUPLIMENTE
Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 10.11.2018 cu plata integrala pana la 15.11.2018. 
Suplimente: Supliment demipensiune – 12 euro/pers , copil 05-11.99 ani –8 euro; Supliment Cină 
Revelion(obligatoriu)– la cerere. Taxă serviciu (obligatorie): 1,3 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 1 
€ / persoană pe sejur.

cazare | transport propriu | demipensiune

•	Situat	foarte	aproape	de	pârtiile	de	schi	şi	telecabina
•	Parcare	in	fata	hotelului
•	Facilitati	de	relaxare

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Centru	wellness
•	Depozit	gratuit	pentru	echipament	de	ski
•	Parcare	privată	gratuită

Tariful include: cazare cu demipensiune, Cina Craciun, Cina Revelion.
Tariful nu include: taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Tariful include: cazare cu mic dejun
Tariful nu include: supliment demipensiune, supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe 
locale, asigurare medicală.

Bulgaria

PAMPOROVO

Preţ/persoană/noapte. Sejur minim 3 nopţi în perioada 21.12.2018 - 04.01.2019

Perioadă / Tip de cameră Double Apartament

05.03.2019- 05.04.2019 23 € 28 €
01.12.2018 - 20.12.2018; 26.12.2018 - 28.12.2018; 
07.01.2019 - 31.01.2019 27 € 35 €

01.02.2019 – 04.03.2019 28 € 37 €
03.01.2019 - 06.01.2019 31 € 42 €
21.12.2018 - 25.12.2018 35 € 42 €
29.12.2018 – 02.01.2019 45 € 65 €
Copil 04-13.99 ani 23 € 33 €
Copil 0-3.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT

Preţ/persoană/noapte. Sejur minim 3 nopţi în perioada 21.12.2018 - 04.01.2019

Perioadă / Tip de cameră Studio Apartament/4 pax

01.12.2018 - 21.12.2018; 04.01.2019 - 21.01.2019 23 € 72 €
22.12.2018 - 28.12.2018; 22.01.2019 
– 28.02.2019 26 € 78 €

29.12.2018 – 03.01.2019 39 € 114 €
Copil 05-11.99 ani 8 € -
Copil 0-4.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
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Bad Gastein  
În regiunea Gasteinertal găsim mai multe stațiuni legate prin pârtii sau 
instalații de transport pe cablu. Una dintre ele este Bad Gastein, având 80 
km de pârtii bine întreținute, cu toate gradele de dificultate și numeroase 
posibilități de a ajunge în vârful muntelui, toate pornind din Bad Gastein 
(1000 m), până la Stubnerkogel (2246 m).

Kitzbühel 
Kitzbühel este o provocare sportivă: ambianța unică, de poveste, a 
localității Gamsstadt în sezonul rece, locație geografică unică și specificul 
regiunii, oferta nelimitată ce cuprinde cele mai variate posibilități de 
practicare a sporturilor precum şi numeroase manifestări de importantă 
internațională. Toate acestea fac din Kitzbühel destinația ideală în sezonul 
de iarnă.

Zell am See – Schmittenhohe   
Zell am See – Schmittenhohe este o r egiune alcătuită dintr - o r ețea 
de pârtii de 77 km, deservită de 26 de instalații de transport pe cablu. 
Rețeaua de pârtii se întinde de la Zeller See până la o altitudine de 2000 
m, cu diferențe de nivel de 1 000 m. Datorită numeroaselor tunuri de 
zăpadă, pârtiile sunt practicabile și în cazul ninsorilor mai r eduse.

Kaprun – Maiskogel  
Kaprun – Maiskogel este o stațiune mai mică, situată între 765 - 1730 m. 
Majoritatea pârtiilor sunt cu grad de dificultate mediu și ușor, însă aici se 
întinde cea mai lungă pârtie din regiune, o pârtie albastră de 7 km!

Ski în Austria
Când va gândiți la ski, prima destinație care va atrage atenția este Austria. Pârtiile 
ireproşabile, mâncarea delicioasă, hotelurile de lux şi numeroasele servicii oferite, fac 
din această țară o adevărată bijuterie a sporturilor de iarnă. 

DE CE AUSTRIA? Pentru schi la toate nivelurile, pârtii cu zăpadă, 
ospitalitate și activități în afara pârtiilor. Alpii Austriei sunt binecuvântați 
cu un sezon lung şi generos de iarnă, iar țara este recunoscută ca fiind 

una dintre cele mai bune destinații de ski. Traseele sunt îngrijite, iar stațiunile 
dispun de facilități de primă clasă. Altitudinea mare a Alpilor dă naştere unor 
condiții ideale pentru practicarea sporturilor de iarnă. Numai în Tirol există cinci 
ghețari, printre care şi ghețarul Hintertux, care oferă posibilitatea de a schia 
365 de zile pe an. Vrei şi mai multe motive? 

Noțiunea austriacă de Gemütlichkeit este greu de explicat. Ea întruchipează 
confortul, ospitalitatea şi corectitudinea serviciilor oferite aici. În timpul 
vacanței la ski, ai parte de multe bucurii mărunte, care îți fac sejurul mai 
atractiv. Hotelurile şi cabanele de aici oferă momente cu focuri de tabără şi 
te ademenesc cu un Glühwein fierbinte, înconjurat de localnici prietenoși. 
Cele mai multe dintre hotelurile şi casele de oaspeți din Austria sunt familiare, 
garantând o atmosferă prietenoasă şi unică.

Si, peste toate, există infrastructură. Austria are o tradiție foarte profundă şi 
lungă în schi, are unele dintre cele mai bune infrastructuri de sporturi de iarnă 
din Europa. Este locul în care vei găsi vechiul integrat cu noul și modernitatea cu 
tradiția. Vino în Austria pentru o multitudine de piste perfect îngrijite, facilități 
de înzăpezire de vârf și echipamente de închiriere de ski, galerii impresionante și 
cele mai moderne instalații de ascensoare. 

Gemütlichkeit și ski 
de clasă mondială 

Bad Gastein  Kitzbühel Zell am See
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Boutiquehotel Linderhof HHH

Bad Gastein

de la 60 €/zi

Hotel Resch HHH

Kitzbuhel

de la 93 €/zi

Localizare: Boutiquehotel Linderhof este situat în centrul stațiunii Bad Gastein, la 
aproximativ 500 de metri distanţă de telecabina Stubnerkogel, la 5 minute de mers pe jos 
faţă de gară şi la 60 de metri de staţia de autobus local.
Facilitati hotel: Hotelul îşi întâmpină oaspeţii cu facilităţi moderne, precum: recepţie, 
lobby, saună, zonă de luat masa şi de un bar. Turiştii care doresc să scape de agitaţia din 
staţiune, pot alege să se relaxeze la sauna hotelului.
Facilitati camere: Hotelul deţine camere decoarte şi mobilate modern. Acestea sunt 
dotate cu: balcon/terasă, telefon, TV, minibar, Internet Wifi, baie privată cu duş/cadă, 
uscător de par, prosoape şi cosumabile.

Descriere: Este un hotel modern, cu o panoramă montană impresionantă. Mai multe 
trasee de drumeții şi ski pornesc chiar de lângă hotel.
Localizare: Situat în centrul orașului Kitzbuehel, la aproximativ 150 de metri de pârtia 
Streif din Hahnenkamm. La mai puțin de 2 km de hotel se găsesc 5 terenuri de golf.
Facilitati hotel: Resch Hotel dispune de recepție, lobby, restaurant, o zonă de wellness 
cu saună şi cabină cu inflaroşu. După o zi schi, vă puteți delecta cu preparate tradiționale, la 
restaurantul hotelului sau puteți alege să vă relaxați la saună.
Facilitati camere: Hotelul Resch pune la dispoziția oaspeților camere duble, camere 
family și junior suite. Toate camerele sunt mari, decorate în stil rustic și sunt dotate cu baie 
cu duș/cadă, televizorși uscător de păr.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Early Booking 5% pentru rezervări până la 31.10.2018 cu plata integrală până la 31.10.2018; Copil 6-11.99 
ani reducere 50% la cazare; Copil 12-13.99 ani reducere 20% la cazare; Copil 14-15.99 ani reducere 10% la cazare
Suplimente: Taxă locală (obligatorie): 2.7 € / persoană/noapte

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Copil 0-3.99 ani reducere 80% la cazare; Copil 4-11.99 ani reducere 50% la cazare; Copil 12-13.99 ani 
reducere 20% la cazare
Suplimente: Taxă locală (obligatorie): 1.8 € / persoană/noapte

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Situat	in	centrul	statiunii
•	Telecabina	Stubnerkogel	la	500	m	de	hotel
•	Facilitati	moderne

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Situat	in	centrul	orașului	Kitzbuehel
•	Terenuri	de	golf	in	apropiere
•	Camere	decorate	în	stil	rustic

Tariful include: cazare cu Mic dejun
Tariful nu include: taxa locala, alte taxe si cheltuieli personale

Tariful include: cazare cu Mic dejun
Tariful nu include: taxa locala, alte taxe si cheltuieli personale 

Ski

AUSTRIA

Preţ/persoană/noapte 

Perioadă / Tip de cameră Dbl Comfort Dbl Classic Dbl Premium Single

15.12.2018-21.12.2018; 
05.01.2019-01.02.2019; 
09.03.2019-23.04.2019

60 € 67 € 73 € 71 €

22.12.2018-28.12.2018; 
02.02.2019-08.03.2019 69 € 75 € 82 € 78 €

29.12.2018-04.01.2019 95 € 99 € 107 € 99 €
Copil 0-5.99 ani cazat in camera cu 2 adulti - GRATUIT

Preţ/persoană/noapte 

Perioadă / Tip de cameră Double 
Standard

Double 
Superior Single

01.12.2018-21.12.2018; 16.03.2019-06.04.2019 93 € 98 € 103 €
22.12.2018-28.12.2018 135 € 140 € 145 €
29.12.2018-05.01.2019 145 € 150 € 155 €
06.01.2019-01.02.2019; 09.03.2019-15.03.2019 98 € 103 € 109 €
02.02.2019-08.03.2019 129 € 134 € 140 €



pag. 58

Hotel Schutthof HHH

Zell am See

de la 79 €/zi

Hotel Vier Jahreszeiten HHHH

Kaprun

de la 83 €/zi

Descriere: Acest hotel modern oferă o vedere impresionanta la gheţarul Kitzsteinhorn şi 
facilităţi de wellness moderne.
Localizare: Hotelul Schutthof este situat lângă telecabina Areitbahn, la aproximativ 3 
minute de mers cu maşina de Zell am See.
Facilitati hotel: Schutthof oferă turiştilor facilităţi precum: recepţie, restaurant cu terasă, 
grădină cu zonă de plajă, un loc de joacă pentru copii, parcare în limita locurilor disponibile 
şi o zonă de wellness, unde vă puteţi relaxa şi bucura de priveliştea minunată asupra alpilor 
austrieci. De asemena, la recepția hotelul există şi o zonă cu Internet gratuită.
Facilitati camere: Camerele hotelului sunt spațioase şi luminoase sunt dotate: baie 
proprie cu duș/cadă, uscător de păr, televizor, telefon și Internet WiFi gratuit. 

Descriere: Hotelul a fost renovat in anul 2009, amenajat si utilat modern. 
Localizare: Vier Jahreszeiten se afla la doar o scurtă plimbare de centrul oraşului Kaprun. 
Facilitati hotel: Recepție, lobby, piscină interioară, centru spa dotat cu saună şi facilități 
pentru masaj, terasă, cafenea, sala de sport şi un restaurant unde vă puteți delecta cu 
preparate locale şi internaționale. Hotelul are o pivnita deosebita - mândria proprietarilor 
hotelului. Vinoteca este compusa exclusiv din vinuri austriece ale caror pret si asortiment 
sunt apreciate atât de amatorii începatori, cât si de experti.
Facilitati camere: Camerele sunt decorate cu bun gust, au mobilier din molid şi sunt 
dotate cu balcon, seif, televizor, baie cu duș/cadă, uscător de păr, telefon, internet gratuit.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Platesti 5 si stai 6, respectiv platesti 6 si stai 7, in perioada 10.03-01.04.2019 ; Cazare cu Mic dejun – 
reducere 9 €/pers/noapte
Suplimente: Taxă locală (obligatorie): 1.55 € / persoană/noapte

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Platesti 6 si stai 7, in perioada 25.10-28.12.2018 ; Cazare cu Mic dejun – reducere 9 €/pers/noapte;  Copil 
6-11.99 ani reducere 50% la cazare; Copil 12-15.99 ani reducere 30% la cazare
Suplimente: Taxă locală (obligatorie): 1.15 € / persoană/noapte

cazare | transport propriu | demipensiune

•	Situat	lângă	telecabina	Areitbahn
•	Loc	de	joaca	pentru	copii
•	Privelişte	minunată	asupra	Alpilor

cazare | transport propriu | demipensiune

•	Situat	in	apropiere	de	centrul	orasului
•	Restaurant	cu	preparate	locale
•	Facilitati	de	relaxare	si	SPA

Tariful include: cazare cu Mic dejun
Tariful nu include: taxa locala, alte taxe si cheltuieli personale  

Tariful include: cazare cu Demipensiune
Tariful nu include: taxa locala, alte taxe si cheltuieli personale 

Ski

AUSTRIA

Preţ/persoană/noapte 

Perioadă / Tip de cameră
Double 

Standard 
Areit

Double 
Comfort 

Schmitten

Single 
Areit

06.12.2018-21.12.2018; 06.01.2019-31.01.2019 79 € 89 € 99 €
22.12.2018-05.01.2019; 16.02.2019-09.03.2019 109 € 119 € 129 €
01.02.2019-15.02.2019; 10.03.2019-01.04.2019 89 € 99 € 109 €
Copil 0-2.99 ani cazat in camera cu 2 adulti - GRATUIT

Preţ/persoană/noapte 

Perioadă / Tip de cameră Double 
Maiskogel

Single 
Maiskogel

25.10.2018 – 21.12.2018; 05.01.2019 – 26.01.2019; 
18.04.2019 – 30.04.2019 83 € 108 €

22.12.2018 – 28.12.2018; 02.03.2019 – 08.03.2019 121 € 146 €
29.12.2018 – 04.01.2019 136 € 169 €
27.01.2019 – 01.03.2019; 09.03.2019 – 17.04.2019 102 € 126 €
Copil 0-5.99 ani cazat in camera cu 2 adulti - GRATUIT
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Din vestul Turin-ului până în regiunea Piemont, majoritatea resorturilor 
sunt incluse în Bardonecchia, Sauze d’Oulx și Sestriere.

Spre nord, Aosta Valley cu principalele sale stațiuni, precum Cervinia, 
Courmayeur şi La Thuile, spre care se poate ajunge foarte uşor din Franța 
(via Mont Blanc) ori din Elveția (via St Bernard).

Frumusețea peisajelor din munții Dolomiți este de-a dreptul 
impresionantă, contribuind la plasarea stațiunilor din această zona – 
printre care enumaram: Cortina D’Ampezzo, Madonna di Campiglio şi 
Selva/Sella Ronda – pe primele locuri în topul destinațiilor de ski din Italia.

Nord-vestul Italiei este una dintre cele mai bune alegeri pentru vacanțele 
de ski. Stațiunile de aici nu sunt la fel de faimoase ca cele din E lveția sau 
Austria, dar au un şarm aparte.

Ski în Italia
Dacă prețurile mici, mâncarea bună şi ambianța caldă, familială, sunt 

importante pentru tine, atunci Italia este locul potrivit pentru o vacanță 
reușită la ski. Fă-ți planul pentru următoarea excursie de ski în Italia, 

bucurându-te de oferte bune la hoteluri din stațiuni populare.

Î N ITALIA vei găsi o mare parte din paradisurile sporturilor de iarnă 
din Europa, oferind multiple posibilități atât pentru schiorii începători, 
cât şi pentru cei avansați. Toate regiunile de ski din Italia sunt renumite 

pentru pârtiile foarte bine întreținute, serviciile de înaltă calitate și 
prețurile accesibile. Pârtiile regiunilor mari de ski din Italia sunt conectate 
prin skibus gratuit pentru posesorii de skipass. Infrastructura de ski din 
Italia a fost îmbunătățită considerabil în ultimii ani, în prezent, facilitățile 
resorturilor în Alpii Italieni rivalizând cu cele asigurate de țări precum 
Austria, Franța sau Elveția. Schiatul în Italia este cu siguranță o experiență 
memorabilă.

Stațiunile de ski pot fi împărțite 
în patru zone geografice

Sestriere

Cervinia

Selva - Val Gardena
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Ancora Hotel HHHH

Predazzo 

de la 79 €/zi

Garni Cime D’oro Hotel HHH

Madonna di Campiglio

de la 60 €/zi

Descriere: Situat între văile Fiemme și Fassa, Hotelul Ancora oferă o vedere superba la 
Dolomiți. Iarna se organizează în fiecare zi tururi de ski ghidate în Dolomiți, plimbări pe 
zăpadă şi excursii gourmet.
Localizare: Ancora Hotel este situat în centrul stațiunii Predazzo din zona Val di Fiemme.
Facilitati hotel: Hotelul beneficiază de transport privat de la hotel la Ski Center Latemar 
din Predazzo . Hotelul dispune de un centru Spa, restaurant, parcare gratuită, camera pentru 
depozitarea echipament de ski, săli de conferință, închirieri biciclete gratuit.
Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu: baie cu cădiță, uscător de par, TV LCD, 
minibar, internet gratuit, seif.

Descriere: Este un hotel construit în stil cabana, administrat de o familie, oferind astfel o 
atmosferă caldă şi prietenoasă.
Localizare: Hotelul se afla la 10 minute de mers pe jos de centrul oraşului Madonna di 
Campiglio şi de teleski. 
Facilitati hotel: Bar lângă recepție, sala de jocuri unde puteți juca billiard, sala de mese 
pentru servirea micului dejun, un centru Spa si wellness, lift, parcare, skibus de la hotel, 
veranda panoramică, grădina. 
Facilitati camere: Internet wi-fi, balcon, TV LCD, seif, telefon, încălzire centralizată, baie 
cu dush, uscător de par, prosoape şi consumabile. Toate camerele au un balcon mobilat.

REDUCERI SI SUPLIMENTE
Reduceri: Al 3-lea dult in camera dubla – 30% reducere ; Cazare cu Mic dejun – reducere 13 €/pers/noapte; Early 
Booking 5% pentru rezervări până la 27.11.2018 cu plata integrală până la 30.11.2018 (exceptie perioada 02.01-
09.01.2019)
Suplimente: Camera Single – 15 €/pers/noapte

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Al 3-lea dult in camera dubla – 10% reducere
Suplimente: Camera Single – 12 €/pers/noapte

cazare | transport propriu | demipensiune

•	Situat	in	centrul	statiunii
•	Transfer	privat	pana	la	Ski	Center	Latemar
•	Internet	gratuit

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Situat	la	10	minute	de	mers	pe	jos	pana	in	centrul	statiunii
•	Transfer	privat	pana	la	Ski	Center	Latemar
•	Dispune	de	un	centru	wellness

Tariful include: cazare cu Demipensiune
Tariful nu include: taxa locala (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale 

Tariful include: cazare cu mic dejun
Tariful nu include: taxa locala (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale 

Ski

ITALIA

Preţ/persoană/noapte. Minim 7 nopti cazare

Perioadă / Tip de cameră Double 
Classic

29.12.2018 – 04.01.2019 133 €
09.01.2019 – 01.02.2019; 09.03.2019 – 29.03.2019 79 €
02.02.2019 – 01.03.2019 82 €
02.03.2019 – 08.03.2019 88 €
02.01.2019 – 08.01.2019 107 €
Copil 0-2.99 ani cazat in camera cu 2 adulti – GRATUIT

Preţ/persoană/noapte. Minim 7 nopti cazare

Perioadă / Tip de cameră Double Standard

29.12.2018 – 04.01.2019 114 €
05.01.2019 – 08.02.2019 65 €
09.02.2019 – 08.03.2019 78 €
09.03.2019 – 29.03.2019 60 €
Copil 0-2.99 ani cazat in camera cu 2 adulti – GRATUIT
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Hotel Montanara HHH

Predazzo

de la 51 €/zi

Petit Meuble Hotel HH

Courmayeur 

de la 44 €/zi

Descriere: Este un hotel modern, ce pune la dispozitia clientilor sai 40 de camere 
confortabile si corespunzator dotate.
Localizare: Hotelul este situat în Predazzo, la aprox 1 km distanta de partii (Skibus la doar 
100 m distanță). 
Facilitati hotel: Recepție, lift, restaurant, depozit pentru echipamentele de ski si biciclete, 
sala TV, bar, Internet (contra cost), gradina, terasa, parcare, centru Wellness cu saună, solar, 
jacuzzi.
Facilitati camere: Baie / duș , uscător de păr , Countryview , încălzire , telefon , TV prin 
satelit, Seif.

Descriere: Courmayeur, un oraş frumos situat la poalele Mont Blanc, oferă un magnific 
peisaj compus din case frumoase renovate în stil tipic alpin si Via Roma, centrală și pietonală, 
pentru cumpărături de calitate cu tot felul de magazine. Toate acestea fac din Courmayeur o 
locație foarte căutată pentru iubitorii de ski.
Localizare: Petit Meublé este un hotel tipic alpin, cu atmosfera caldă şi primitoare din 
Valea Aosta. Situat 100 m. distanță de centrul Courmayeur şi la 10 minute de mers pe jos 
până la pârtie.
Facilitati hotel: Turiştii au la dispoziție un living mare cu un bar cu conexiune wifi, camera 
pentru echipamentul de ski, sala de mese.
Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu TV, baie proprie cu dus, wi-fi, frigider-răcitor, 
uscător de păr.

REDUCERI SI SUPLIMENTE
Reduceri: Al 3-lea dult in camera dubla – 10% reducere ; Cazare cu Mic dejun – reducere 6 €/pers/noapte; : Early 
Booking 5% pentru rezervări până la 27.11.2018 cu plata integrală până la 30.11.2018 (exceptie perioada 29.12.2018 – 
04.01.2019)
Suplimente: Camera Single – 9 €/pers/noapte

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Al 3-lea dult in camera dubla – 10% reducere
Suplimente: Camera Single – 15 €/pers/noapte

cazare | transport propriu | demipensiune

•	Ofera	depozit	pentru	echipamentele	de	ski	si	biciclete
•	Skibus	la	100	m	distanță
•	Dispune	de	un	centru	wellness

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Situat	la	10	minute	de	mers	pe	jos	până	la	pârtie
•	Ofera	camera	pentru	echipamentul	de	ski
•	Camere	moderne

Tariful include: cazare cu Demipensiune
Tariful nu include: taxa locala (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale 

Tariful include: cazare cu mic dejun
Tariful nu include: taxa locala (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale 

Ski

ITALIA

Preţ/persoană/noapte. Minim 7 nopti cazare

Perioadă / Tip de cameră Double 
Standard

29.12.2018 – 04.01.2019 76 €
05.01.2019 – 08.02.2019; 09.03.2019 – 29.03.2019 51 €
09.02.2019 – 08.03.2019 56 €
Copil 0-1.99 ani cazat in camera cu 2 adulti – GRATUIT

Preţ/persoană/noapte. Minim 7 nopti cazare

Perioadă / Tip de cameră Double 
Standard

29.12.2018 – 04.01.2019 59 €
05.01.2019 – 29.03.2019 44 €
Copil 0-2.99 ani cazat in camera cu 2 adulti – GRATUIT



pag. 62

Starý Smokovec
Starý Smokovec face parte din orașul Vysoké Tatry din nordul Slovaciei, în Tatra. 
Este o stațiune populară pentru ski și drumeții, făcând legătura între linia de cale 
ferată Tatra Electric, ce leagă Poprad, Tatranská Lomnica şi Štrbské Pleso.

Poprad
Poarta de acces în High Tatras, Poprad este locul unde îți poți îmbogăți cunostințele 
despre drumeții sau ski, înainte de a te aventura în zona sălbatică. Poprad este un 
start perfect pentru drumețiile montane, lacuri și chei din împrejurimi, aflându-se 
la 14 kilometri nord de Starý Smokovec.

Jasná
Jasna Nizke Tatry este cea mai mare zonă de ski, oferind condiții excelente pentru 
sporturile de iarnă si oportunități nesfârşite de divertisment şi relaxare. Stațiunea 
se mândreşte cu 49 kilometri de pârtii de diferite dificultăți, potrivite pentru 
începători, familii cu copii, schiori avansați și pentru organizarea concursurilor de 
clasă mondială.

Tatranská Lomnica
Stațiunea Tatranská Lomnica este situată în Regiunea Prešovn și are 11.8 kilometri 
de pârtii, 0.4 kilometri de trasee de ski si 8 ascensoare. Zona de sporturi de iarnă 
este situată între altitudinile 888 și 2190 metri. Este cea mai mare stațiune de ski 
din Slovacia şi include o pantă de 6.5 kilometri de la 2196 metri până la baza din 
Tatranská Lomnica. Familiile, copiii și începătorii se vor simți aici ca acasă.

Ski în Slovacia
Slovacia este destinația ideală dacă doriți o vacanță la o distanță cât mai apropiată de 
România, un loc ideal pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Este o destinație aparte, 
care oferă facilități atractive pentru schiorii de orice nivel. Descoperă ofertele si 
detaliile celor mai populare zone de ski din Slovacia.

Î N ULTIMII ANI, în stațiunile de ski din Slovacia s-au produs mari 
schimbări: instalații moderne şi rețele de pârtii, precum şi multe centre 
mai mici, împrăștiate prin toată țara. Atât începătorii cât și cei avansați 

vor găsi aici pârtiile perfecte, iar copiii sunt așteptați în școlile de ski.
Slovacia este foarte potrivită pentru ski şi snowboard, oferind o gamă 
variată de stațiuni, toate fiind corespunzător dotate. Majoritatea pârtiilor 
sunt pentru începători, deci este un loc ideal pentru a învăța. Cu toate 
acestea, aici veți găsi şi trasee pentru intermediari, dar şi pentru schiorii 
avansați.

PopradLomnica

Jasná
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Apartment House Starý HHH

Starý Smokovec

de la 67 €/zi

Hotel 63 HHH

Poprad

de la 40 €/zi

Descriere: Apartment House Starý este localizat la marginea statiunii, lângă traseele 
montane, într-un mediu liniștit.
Localizare: Apartment house Starý Smokovec este situat la 17 km de piscina termală 
Aquacity Poprad.
Facilitati hotel: Complexul de apartamente pune la dispoziția oaspeților: recepție, 
restaurant și parcare contra-cost(6 € mașină/zi). Animalele de companie sunt strict 
interzise.
Facilitati camere: Toate camerele de la Apartment house Starý Smokovec sunt 
amenajate modern și au baie proprie cu duș/cadă, chicinetă(dotată cu minimum necesar) TV 
şi Internet Wi-Fi gratuit.

Descriere: Este un hotel cochet, elegant, dotat cu facilitati moderne.
Localizare: Hotelul 63 este situat în Poprad, la 100 m de stadionul Ice Poprad și la 
aproximativ 400 m de Aquacity Poprad.
Facilitati hotel: Hotel 63 pune la dispoziția turiștilor recepție 24/24, restaurant, bar, 
terasă, grădină, magazin de suveniruri, un centru de închiriere biciclete și parcare lângă 
proprietate (maxim 15 locuri). Accesul animalelor de companie este strict interzis.
Facilitati camere: Camere de la Hotel 63 sunt spațioase și decorate în culori calde. Toate 
camerele sunt dotate cu baie cu duș/cadă, uscător de păr și TV.

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Suplimente: Mic dejun – 9 €/pers/noapte; Demipensiune – 15 €/pers/noapte

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Situat	aproape	de	piscina	termală	Aquacity	Poprad
•	Internet	Wi-Fi	gratuit
•	Camere	moderne

cazare | transport propriu | fara masa

•	Situat	la	100	m	de	stadionul	Ice	Poprad
•	Parcare	langa	hotel
•	Camere	spatioase

Tariful include: cazare cu Mic dejun
Tariful nu include: taxa locala (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale 

Tariful include: cazare, fara masa
Tariful nu include: taxa locala (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale 

Ski

SLOVACIA

Preţ/persoană/noapte. Minim 3 nopti cazare

Perioadă / Tip de cameră Double Standard

07.01.2019 - 30.04.2019; 16.10.2018 - 22.12.2018 40 €
23.12.2018 – 06.01.2019 66 €
Copil 0-1.99 ani cazat in camera cu 2 adulti – GRATUIT

Preţ/studio/noapte. Minim 5 nopti cazare

Perioadă / Tip de cameră Studio max 4 pax

18.12.2018 - 26.12.2018;  08.01.2019 – 18.03.2019 67 €
27.12.2018 – 07.01.2019 126 €
Copil 0-6.99 ani cazat in camera cu 2 adulti – GRATUIT
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Ski & Wellness Residence Družba HHHH
Jasná

de la 51 €/zi

Hotel Sorea Titris HHH

Tatranská Lomnica

de la 47 €/zi

Descriere: Acest hotel dispune de unul din cele mai mari centre de wellness.În imediata 
apropiere a hotelului veţi găsi condiţii perfecte pentru activităţi sportive şi de agrement.
Localizare: Hotel Ski & Wellness Residence Družba este localizat în satul Jasná, chiar 
lângă pârtia Bela Put, cunoscută de toți cei pasionaţi snowboarding şi de schi.
Facilitati hotel: Ski & Wellness Residence Družba are 2 restaurante, lobby bar, bibiliotecă, 
loc de joacă pentru copii, sală de gimnastică, două sali de conferință (una de 190 de locuri şi 
una de 60 de locuri), piscină, centru spa şi wellness şi parcare (30 de locuri).
Facilitati camere: Hotelul dispune de camere single, duble, family, superioare şi 
apartamente.Toate camerele sunt dotate cu baie privată cu duş sau cadă, telefon, TV, 
uscător de păr şi minibar.

Descriere: Sorea Titris este un hotel de familie, oferind o gama larga de servicii 
suplimentare, prin noul sau centru wellness Aqua Relax - water & sauna world.
Localizare: Hotel Sorea Titris este situat într-o zonă liniștită, aproape de centrul stațiunii 
Tatranská Lomnica şi la aproximativ 200 de metri de centrul de schi
Facilitati hotel: Piscină interioară, teren de tenis, loc de joacă pentru copii, centru spa, 
restaurant, grădină cu terasă şi facilități pentru a putea face grătar. Turiştii pot savura diferite 
tipuri de preparate locale şi internaționale la restaurant hotelului sau se pot relaxa la Centrul 
Aqua Relax. Internetul Wi-Fi este disponibil gratuit în zonele publice.
Facilitati camere: Hotelul Sorea Titris dispune de camere single, duble şi de apartamente. 
Toate camerele sunt dotate cu baie cu duș/cadă, TV, telefon și seif. 

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Copil 6-11.99 ani reducere 50% la cazare

REDUCERI SI SUPLIMENTE

Reduceri: Copil 7-14.99 ani reducere 50% la cazare

cazare | transport propriu | mic dejun

•	Situat	lângă	pârtia	Bela	Put
•	Loc	de	joaca	pentru	copii
•	Centru	SPA	și	wellness

cazare | transport propriu | masa

•	Situat	la	200	m	de	centrul	de	ski
•	Loc	de	joaca	pentru	copii
•	Centru	SPA	Aqua	Relax

Tariful include: cazare cu mic dejun
Tariful nu include: taxa locala (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale 

Tariful include: cazare cu Demipensiune
Tariful nu include: taxa locala (obligatorie), alte taxe si cheltuieli personale 

Ski

SLOVACIA

Preţ/camera/noapte. Minim 5 nopti cazare

Perioadă / Tip de cameră Economy 
room

Standard 
room

07.01.2019 - 03.04.2019 139 € 189 €
09.12.2018 - 28.12.2018 102 € 152 €
28.12.2018 – 07.01.2019 On request On request
Copil 0-5.99 ani cazat in camera cu 2 adulti – GRATUIT

Preţ/persoană/noapte. Minim 3 nopti cazare

Perioadă / Tip de cameră Double Standard

02.01.2019 - 09.03.2019 59 €
15.12.2018 - 22.12.2018 47 €
29.12.2018 – 02.01.2019 96 €
22.12.2018 – 29.12.2018 68 €
Copil 0-6.99 ani cazat in camera cu 2 adulti – GRATUIT
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ZIUA 1. BUCURESTI - CAIRO
Întâlnire cu insotitorul de grup in 
Aeroportul Otopeni. Imbarcare spre Cairo, 
dupa formalitatile de Check-in. Sosire in 
Cairo si transfer la hotel.

ZIUA 2. CAIRO / ASWAN
Mic Dejun. Excursie Optionala de 1 zi 
la Alexandria (plecare dimineata la ora 
07:00), oras intemeiat de catre Alexandru 
Macedon in anul 332 i.e.n.al doilea oras ca 
marime de pe teritoriul Egiptului, scaldat 
de Marea Mediterana, unde la varsta de 17 
ani este incoronata ca regina, Cleopatra a 
VII. Se viziteaza Catacombele (adapostesc 
cea mai mare necropola greco romana), 
Columna lui Pompei (cândva  parte a 

Templului lui Serapis sec III ien), Citadela, 
Fortăreața Qaitbay (ridicata pe ruinele 
Farului din Pharos), Citadela si Gradinile 
El Montazah (masa de pranz inclusa). 
Dupa-amiaza intoarcere in Cairo, intalnire 
cu restul grupului (daca exista persoane 
care nu au participat la aceasta excursie) si 
transfer la Giza Railways Station pentru a 
ne urca in trenul de noapte spre Aswan.

ZIUA 3. ASWAN
Mic Dejun (servit in tren). Dupa un drum 
de peste 860 km, parcurs comod in 
vagon cuseta, se ajunge  in Aswan, oras 
antic, situat pe malul Nilului. Transfer 
spre port de unde va veti imbarca pe nava 
de croaziera. Veti admira frumusetile 
orasului, printre care si Barajul de 
la Aswan sau Obeliscul neterminat. 
Optional, se poate vizita si Templul lui 

Philae dedicat Zeitei Isis si Zeului Osiris. 
Imbarcare pe croaziera, unde se va servi 
masa de Pranz si Cina.

ZIUA 4. PE CROAZIERA – KOM OMBO
Mic dejun la bord. Croaziera continua 
spre Kom Ombo, unde se viziteaza cel mai 
frumos templu inchinat atat Zeului crocodil 
Sobek, cat si Zeului soim Horus, apoi se 
continua spre Edfu, cel mai bine conservat 
templu inchinat Zeului Horus, capodopera 
a Egiptului antic. Optional, puteti vizita cel 
mai bine conservat templu, Abou Simbel, 
construit la  porunca lui Ramses al II lea, 
inclus in Patrimoniul UNESCO. Pranz si 
cina incluse.

ZIUA 5. PE CROAZIERA – LUXOR
Mic dejun la bord. Se viziteaza Templul  
Pltolemaic  al Zeului Horus din Edfu, ai 
carui pereti sunt manuale de mitologie si 
geopolitica antica. Croaziera continua spre 
Esna cunoscuta pentru Templul lui Khnum 
si Luxor. In Luxor se viziteaza templul 
Karnak, “cel mai select dintre palate”, un 
complex intins pe o suprafata de 40 ha, 
dedicat lui Amun Ra, important centru 
religios al antichitatii, timp de 13 secole. 
Pranz si Cina incluse.

ZIUA 6. LUXOR - HURGHADA
Mic dejun la bord. Debarcare de pe nava 
de croaziera in apropiere de orasul ridicat 
pe ruinele vechii cetati Teba, capitala a 
Egiptului de Sus. Optional, se poate vizita 
templul din Luxor dedicat Zeului Amun Ra, 
sotiei acestui - Mut si fiului sau - Khonsu, 
fondatorii Triadei Tebane. Mai departe veti 

 PROGRAMZIUA

10
ZILE

EGIPT  
si Croaziera pe Nil

ITINERARIU: Cairo / Aswan - Luxor by Cruise / Hurghada / Cairo 

Cairo: Sfinx si Piramide în Platoul Giza - Egipt

Felucca pe Nil - Aswan- Egipt
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fi preluati pentru transferul spre Hurghada, 
iar in drum, optional, puteti vizita Valea 
Regilor, ce adaposteste 62 de morminte 
faraonice si mormantul lui Tutankhamon, 
Templul Reginei Hatshepsut si Colosii din 
Memnon, denumiti si “gigantii”, datorita 
dimensiunilor impresionante. Cazare la 
hotel in Hurghada.

ZIUA 7. HURGHADA
Mic dejun la hotel. Optional, se poate face 
o excursie optionala la Insula Gifton, o 
relaxare in apele Marii Rosii unde amatorii 
de snorkeling pot admira recifuri de corali, 
sau Jeep Safari (o excursie antrenanta in 
cursul careia veti putea calari fie o camila, 
fie un cal...si de ce nu un magarus, afland 
totodata lucruri interesante despre viata si 
obiceiurile beduinilor). Cina la hotel.

ZIUA 8. HURGHADA
Mic dejun la hotel. Optional, Plimbare cu 
submarinul sau boat glass. Ne imbarcam 
pe un vas cu puntea “de sticla”, de unde 

vom admira, intr un mod comod, cele mai 
variate specii de pesti colorati si de corali ce 
traiesc in Marea Rosie. Cina la hotel.

ZIUA 9. HURGHADA - CAIRO
Mic dejun la hotel. Plecare dimineata, cel 
tarziu la ora 07:30, spre Cairo. Sosire in 
Cairo, actuala capitala a Egiptului, un oras 
cosmopolit cu o populatie de 24 milioane, 
unde orientul, occidentul si antichitatea 
contrasteaza si se impletesc deopotriva. 
Un tur de oras si vizite la Piramidele Giza 
si Sfinxul (Optional se pot vizita Piramida 
lui Djoser din Sakkara, considerata a 
fi cea mai veche piramida din lume, si 
Memphis, prima capitala a Egiptului, care 
adaposteste astazi un muzeu in aer liber), 
apoi vizitam Institutul de Papyrus si Old 
Souk of Khan El Khalili Bazzars, bazarul 
egiptean fascinant prin multimea culorilor, 
a oamenilor ospitalieri bucurosi sa-ti vanda 
un suvenir autentic, si, Optional - Muzeul 
Egiptean. Inapoi la hotel pentru Cina.

ZIUA 10. DIN NOU ACASĂ!
Mic dejun si transfer spre aeroportul din 
Cairo pentru zborul de retur. 

EXCURSII OPȚIONALE - TARIFE 
INFORMATIVE 

• Alexandria - 75 Euro (include masa de pranz)

• Templul lui Philae - 40 Euro

• Templul Abou Simbel - 75 Euro 

• Templul din Luxor - 40 Euro 

• Valea Regilor - 50 Euro

• Insula Gifton - 55 Euro (include masa de pranz)

• Jeep Safari- 45 Euro 

• Muzeul de Egiptologie - 35 Euro

• Piramida lui Djoser din Sakkara si Memphis - 37 Euro

• Spectacol de lumini si sunet la Piramide (Cairo) - 40 Euro

PREȚUL INCLUDE
•	Zbor Bucuresti-Cairo-Bucuresti; Bagaj de cala
•	Transfer aeroport-hotel-aeroport;
•	2 nopți cazare cu Demipensiune în Cairo;
•	 1 noapte cazare cu Demipensiune în tren-loc la 

cuseta;
•	3 nopți cazare cu Pensiune Completa pe 

croaziera;
•	3 nopți cazare cu Demipensiune în Hurghada;
•	 Intrarile la obiectivele mentionate;
•	Vizita la Barajul de la Aswan;
•	Tur de Cairo ( inclusiv Piramidele Giza si Sfinxul);
•	Transferurile mentionate (inclusiv cel cu trenul 

de noapte,  loc in cuseta);
•	 Însoțitor de grup si ghid local;
•	BONUS (valabila pentru rezervari pana la 

31.12.2018) Upgrade All Inclusive in Hurghada + 
Excursiile Optionale la Muzeul de Egiptologie si 
Valea Regilor

PREȚUL NU INCLUDE
•	Taxe aeroport -  280 Euro/pers
•	Viza intrare in Egipt – aprox. 25 USD (se 

plateste la sosire);
•	Supliment All Inclusive in Hurghada – 45 Euro/

pers (valabil dupa expirarea ofertei Early Booking)
•	Asigurarea medicală; 
•	Asigurare Travel (medicala+storno);
•	 Intrările la obiectivele turistice și serviciile de 

ghizi locali;
•	Excursiile optionale mentionate;
•	Vizitele menționate în program NU includ taxele 

de intrare la obiectivele turistice;
•	Taxe de oras/statiune (se plateste local);
•	Tips-uri/bacsis (aprox.30-40 euro/pers. pentru 

ghizi, soferi – se vor achita local)
•	Alte cheltuieli personale;
•	Alte servicii suplimentare decat cele mentionate 

in program.

•	EARLY BOOKING - BONUS (in valoare de 130 Euro/pers) 
•	Upgrade All Inclusive in Hurghada + Excursiile Optionale la Muzeul de 

Egiptologie si Valea Regilor 
(Oferta valabila pentru rezervari pana la 31.12.2018)

PUNCTE FORTE

de la 

699 € 

Abu Simbel - Aswan

DATE DE PLECARE LOC în cam. DBL/TRP 
STANDARD 

Camera SINGLE 
STANDARD 

Copil 2-11.99 ani 
(in camera cu 2 adulti)

20.02; 16.03; 10.04.2019 699 € 979 € 599 €Templul Karnak

Luxor - Egipt

» EGIPT si Croaziera pe Nil



Te invitam sa ne urmaresti pe blog.
Intra pe www.spunehellovacantelortale.ro si afla

- Ce destinatie de vacanta ti se potriveste?
- Trucuri pentru cele mai frumoase poze cu smartphone-ul 
- Aplicatii pe care sa le instalezi atunci cand pleci in vacanta
- Destinatii care ti se potrivesc in functie de zodie

Pentru a descoperi mai multe... hai pe blog!

Iubim Romania 
si ne-am decis ca 
trebuie explorata pe 
indelete, chiar si de cei cu 
putin timp la dispozitie. Astfel 
ca, incepand cu 2015 am inclus in 
portofoliul un nou concept: excursii de 
1 zi sau “O zi cat o vacanta”. Ulterior, 
am deschis portofoliul si pentru 
Bulgaria. Pastram si astazi 
traditia si va invitam sa 
petreceti o zi cat o 
vacanta in Romania 
si Bulgaria!

SPUNE HELLO 
VACANTELOR TALE!

ROMANIA
• Prejmer-Brasov-Bran-Busteni 
• Brasov-Parada Junilor
• Delta Dunarii

O zi cat O vacanta
Pastram traditia si te invitam sa petreci 

BULGARIA
Balcik - Cap Kaliakra
Veliko Tarnovo - capitala tarilor
Plevna & Lovech

ROMANIA
• Transalpina
• Transfagarasan



Distracția continuă și după topirea zăpezii. 
Cere în agenții și cataloagele 
„Sejur 2019” și 
„Circuite 2019”

Vara2019

SPUNE HELLO 
VACANTELOR TALE!


