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Anexa nr. 1 la 
Contractul de 
Comercializare a 
Pachetului de Servicii 
Turistice

1. Detalii avans/plata 
In momentul rezervarii pachetului de 
servicii se va achita un avans de 30% din 
valoarea pachetului, diferenta putand 
fi achitata cu pana la 20 de zile calen-
daristice inainte de plecare. Exceptie 
facand pachetele de tip early booking, last 
minute sau oferte speciale (vezi punctul 
15) .
Plata se poate efectua in euro sau lei la 
cursul BNR din ziua platii + 2% coeficient 
de risc valutar .

2. Asezarea in autocar 
Va fi realizata astfel:
Pentru circuitele turistice si excursiile 
de 1 zi - de catre insotitorul de grup/
reprezentantul agentiei la imbarcare, 
conform diagramei de imbarcare (in or-
dinea inscrierii turistilor in agentie) . 
Pentru sejururi - de catre insotitorul de 
grup/reprezentantul agentiei, conform 
diagramei de imbarcare in ordinea in-
scrierii turistilor si a optiunii acestora cu 
privire la achizitionarea de locuri prefe-
rentiale - in prima jumatate a autocarului, 
cu achitarea suplimentelor aferente, sau 
a locurilor cu pret redus, aflate pe ulti-
ma bancheta. In cazul in care exista mai 
multe autocare pe aceeasi destinatie, dia-
gramele vor fi refacute in functie de punc-
tele de debarcare necesare (in ordinea 
inscrierii turistilor in agentie) . Din aceas-
ta cauza locurile solicitate/rezervate de 
dumneavoastra pot fi modificate de catre 
Agentia Touroperatoare . 

3. Documente de calatorie
Va rugam sa va asigurati ca documentele 
de calatorie, PASAPORTUL sau CARTEA 
DE IDENTITATE nu prezinta urme de de-
terioare a elementelor de siguranta . 
Cetatenii romani pot calatori in statele 
membre ale Uniunii Europene, Spatiu lui 
Schengen si Spatiului Economic European 
cu cartea de identitate sau pasaportul 
in curs de valabilitate. Pentru a verifica 
lista statelor care permit intrarea pe baza 
cartii de identitate, lista statelor membre 
U .E ., Schengen si Spatiul Economic Euro-
pean, va rugam sa consultati site-ul Poli-
tiei de Frontiera: 
www.politiadefrontiera.ro. 
sau al Ministerului de Externe:
 www.mae.ro/travel-conditions. 
Pentru toate celelalte state din afara Uni-
unii Europene si pentru acele state pen-
tru care cetatenii romani nu au nevoie de 
viza de intrare, accesul se face pe baza 
pasaportului valabil cel putin 6 luni de 
la data incheierii calatoriei. Pentru a 
consulta lista statelor pentru care nu este 

necesara viza de intrare accesati site-ul 
Politiei de Frontiera 
www.politiadefrontiera.ro 
sau al Ministerului de Externe 
www.mae.ro/travel-conditions.
Pentru tarile in care cetatenii romani au 
nevoie de viza de intrare, este necesar 
pasaportul valabil cel putin 6 luni de la 
data incheierii calatoriei . Anumite state 
nu permit accesul cu pasaport temporar 
sau nu aplica vize pe pasaport temporar, 
de aceea va rugam sa consultati servi ciul 
consular al tarii in care intentionati sa 
faceti deplasarea sau solicitati acest lucru 
agentului dvs . de turism .
In cazul persoanelor casatorite recent, nu 
se accepta Cartea de Identitate anulata 
(perforata) de autoritati in vederea emite-
rii unei noi carti de identitate .
Copiii care nu au carte de identitate, vor 
trebui inscrisi pe pasaportul unuia dintre 
parinti sau sa detina pasaport individual . 
In cazul in care parintii au copiii trecuti in 
pasaportul lor, vor calatori obligatoriu cu 
Pasaportul .
Minorii care calatoresc insotiti de unul 
dintre parinti, trebuie sa prezinte la fron-
tiera acordul parental al parintelui care 
nu insoteste minorul, obtinut la notariat . 
Minorii care calatoresc neinsotiti de parin-
ti, trebuie sa prezinte la punctul de fron-
tiera acordul parental al ambilor parinti, 
obtinut la notariat, iar adultul insotitor 
trebuie sa detina cazierul judiciar valabil, 
in cazul in care nu este ruda de gradul I cu 
minorul in cauza . Pentru orice alte infor-
matii cat mai actualizate cu data plecării 
va rugam să accesati www.politiadefron-
tiera.ro  .
Alte nationalitati: Cetatenii de alte na-
tionalitati, decat cea romana, sunt obligati 
sa se informeze si sa obtina documentele 
necesare calatoriei in functie de tara unde 
vor sa calatoreasca si tarile de tranzit .
Agentia Touroperatoare nu are nici o 
raspundere in situatia in care autoritatile 
de frontiera nu permit accesul turistu-
lui pe teritoriul statului respectiv . De 
asemenea, nu are nici o responsabilitate 
daca turistului nu i se permite parasirea 
teritoriului unei tari de catre autoritatile 
de frontiera din statul respectiv . In aces-
te cazuri, turistului nu i se mai restituie 
contravalorea excursiei. Daca din motive 
determinate de procedurile si formali-
tatile de trecere a frontierei unul sau mai 
multi turisti sunt retinuti din cauza docu-
mentelor nevalabile, bagajelor ilicite sau 
ilegale, etc si timpul de rezolvare a proble-
melor depaseste 30 de minute, autocarul 
isi va continua calatoria fara pasagerul sau 
pasagerii in cauza dupa consumarea celor 
30 de minute .

4. Clasificarea unitatilor de cazare
La semnarea contractului de comercia-
lizare a pachetului de servicii turistice, 
tu ristului/beneficiarului sau reprezentan-
tului acestuia i-a fost adus la cunostintă 
faptul că, în momentul de fata nu exista 

in tările de destinatie ale Agentiei Tour-
operatoare un sistem unic de clasificare 
a unitatilor de cazare, fiecare tara prac-
ticând un sistem propriu de clasificare, in 
baza legislatiei proprii. In  consecintă nu 
se poate compara în detaliu clasificarea 
hotelurilor/studiourilor si/sau vilelor turis-
tice de aceeasi categorie din tari diferite . 
Pe destinatiile promovate de Tourope-
rator – unitatile de cazare au fost verifi-
cate la momentul contractarii, existand 
o evaluare proprie a Touroperatorului cu 
privire la calitatea serviciilor . Pentru mai 
multe detalii se poate consulta catalogul 
Agentiei Touroperatoare cu privire la 
clasificarea unitatilor de cazare contrac-
tate in functie de locatie, conditii, servicii 
oferite etc . Toate studiourile contractate 
de Agentia Touroperatoare pe teritoriul 
Greciei sunt in sistem de autogospodarire 
( self catering ) . Pentru locatiile in sistem 
de autogospodarire se asigura curatenie 
la fiecare schimb de serie, consumabile si 
prosoape, doar in unitatile de cazare care 
mentioneaza ca incluse aceste facilitati .
La unitatile de cazare unde nu sunt 
specificate suplimente pentru alte ti-
puri de camere, acestea se acorda in 
ordinea inscrierilor in agentie.

5. Cazarea /eliberarea camerelor
Cazarea turistilor individuali cat si cei ce 
sosesc cu autocarul- pe locatiile contrac-
tate in sistem garantie pe destinatia Gre-
cia se va face incepand cu ora 14:00 (in 
functie de disponibilitate), iar eliberarea 
camerelor se va face in ziua de plecare 
la ora 09:00. Pentru eventualele daune, 
fiecare calator raspunde material. Daca 
turistul paraseste camera inainte de sfar-
situl sejurului, Agentia Touroperatoare  
nu ramburseaza contravaloarea zilelor 
ramase din sejur . Pentru destinatia Turcia 
–pachete autocar, cat si pe circuitele orga-
nizate – cazarea turistilor, cat si eliberarea 
camerelor se va face conform programu-
lui prezentat in oferta . Cazarea turistilor 
individuali se face conform politicii fiecarei 
locatii in parte .

6. Schimbarea de serii  
Agentia recomanda turistilor ce urmeaza 
sa plece din sejur, de pe destinatiile con-
tractate in sistem de garantie sa nu mai 
utilizeze camerele dupa eliberarea aces-
tora . Pana la plecarea cu autocarul puteti 
lasa bagajele in receptie sau locul stabilit 
de proprietar, unde se vor afla in siguran-
ta. Puteti profita in timpul asteptarii ple-
carii cu autocarul de o plimbare, baie sau 
ultime cumparaturi .

7. Reclamatii
Eventualele reclamatii referitoare la con-
ditiile de cazare sau orice alte nelamuriri 
legate de desfasurarea programului ce 
vor fi constatate de către turist la fata 
locu lui se vor face în scris direct la agen-
tiile / reprezentantii agentiilor partenere 
locale din statiune .

8. Excursiile optionale
Datele referitoare la excursiile optionale 
sunt informative . Zilele in care acestea se 
efectueaza precum si tarifele acestora vor 
fi furnizate de catre agentia partenera lo-
cala . Eventualele reclamatii referitoare la 
excursiile optionale se vor face direct in 
statiune, Agentia Touroperatoare nefiind 
implicata în niciun mod in organizarea 
sau buna desfasurare a acestora . Pentru 
realizarea excursiilor optionale sunt 
necesare grupuri minime de persoane, 
in functie de fiecare program in parte.

9. Bunurile pierdute/furate
Agentia Touroperatoare nu raspunde 
pentru  bunurile pierdute / furate ale 
turistilor pe toata durata desfasurarii pro-
gramului turistic .

10. Mijloacele de transport
Toate mijloacele de transport utiliza-
te de către Agentia Tour-operatoare 
prezintă caracteristicile necesare, con-
form legislatiei în vigoare, pentru a fi 
destinate transportului international 
de persoane, având clasificarea cerută 
de lege. In cazul in care grupul format va 
avea un numar mai mic de turisti decat cel 
necesar asigurarii transportului cu auto-
carul, agentia Touroperatoare va oferi un 
mijloc de transport conform cu numarul 
de persoane (microbuz sau autocar de ca-
pacitate mai mica), respectand normele in 
vigoare referitoare la categoria/clasifica-
rea mijlocului de transport în cauză.

11. Transferurile din tara 
In cazul transferurilor din tara, acestea se 
pot efectua in functie de numarul de per-
soane cu: autoturism, microbuz sau auto-
car, locurile nefiind cele de pe diagrama 
finală de imbarcare ci aleatorii.
Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul 
comunicat in informare cu cel putin 30 
de minute inainte si sa contacteze con-
ducatorul auto cu cel putin 1 ora inainte 
de plecare, deoarece pot aparea decalaje 
din cauze obiective si independente de 
agentia Touroperatoare;

12. Reguli privind transportul cu 
autocarele agentiei, 

(aplicabil pentru circuite, excursii de 1 zi 
sau sejururi ) 

Daca optati pentru calatoria cu unul din-
tre autocarele agentiei noastre va rugam 
sa tineti cont de urmatoarele: 
Prezentarea la locul de imbarcare  se va 
face cu 30 de minute inainte de plecare; 
Pe toata durata traseului se vor face po-
pasuri din aproximativ 3 in 3 ore. Pentru 
buna desfasurare a programului, turistii 
sunt rugati sa respecte cu strictete timpul 
de pauza anuntat inainte de oprire, de ca-
tre personalul insotitor .
Pesoana de contact pentru imbarcare se 
va contacta cu maxim 2 ore inainte de ora 
anuntata pentru imbarcare .
Pentru destinatiile: Riviera Olimpului, 
insula Thassos si Halkidiki turistii vor fi 
insotiti pe parcursul calatoriei de catre 
conducatorii auto .

Copiii sunt acceptati sa calatoreasca cu 
autocarul insotiti si supraveghiati de 
parinti sau insotitori .
Folosirea aparatelor personale de radio, 
tableta, ipod-uri sau CD player este per-
misa numai in conditiile in care volumul 
sunetului acestora nu deranjeaza ceilalti 
pasageri .
Tarifele de transport autocar permit cala-
toria cu 1 sau 2 genti de cala de dimen-
siuni rezonabile, cat si o geanta sau un 
rucsac de maxim 3 kg, care se poate lua in 
interiorul autocarului si depozita in locu-
rile special amenajate, nu sub scaune, pe 
scaune sau pe culoar .
Pe perioada calatoriei cu autocarul, este 
interzis fumatul, consumul alimetelor si 
bauturilor alcoolice . Nerespectarea aces-
tor reglementari, cauzarea de neplaceri 
sau disconfort conducatorilor auto, per-
sonalului insotitor sau celorlalti calatori, 
poate duce la debarcarea turistului fara ca 
acesta sa aiba dreptul la despagubiri sau 
rambursari ulterioare .
In cazul in care apar intarzieri de orar cau-
zate de trafic, conditii meteo si formalitati 
vamale, Touroperatorul nu raspunde pen-
tru eventualele pierderi suferite de pasa-
ger ca urmare a acestor decalari, orarele 
fiind informative.

13. Transportul personal
Daca optati pentru a calatorii cu autotur-
ismul  personal trebuie sa tineti cont de 
urmatoarele reguli: 
Documentele obligatorii ce nu trebuie 
sa lipseasca conducatorului auto sunt: 
permisul de conducere, asigurarea de 
raspundere civila, Cartea Verde, certifi-
catul de inmatriculare al automobilului si 
procura notariala in cazul in care nu este 
proprietarul masinii . 
Este interzis pentru copiii de pana in 3 ani 
sa calatoreasca pe scaunul din fata al au-
tovehiculului .
Centura de siguranta este obligatorie atat 
pentru pasagerii din fata cat si pentru cei 
din spate .
Utilizarea sau detinerea sistemelor an-
ti-radar sau de detectare a radarului pe 
drumurile publice este interzisa prin lege .

14. Informatii privind zborul cu 
avionul

In functie de conditiile obiective din 
perioada de operare compania/com-
paniile aeriene care opereaza zborurile 
din pachetul de servicii pot aduce diferite 
modificari zborurilor contractate. Agentia 
organizatoare va informa pasagerii directi 
respectiv agentiile partenere asupra even-
tualelor modificari survenite independent 
de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de 
eventualele inconveniente aparute . 
Alocarea locurilor in avion se face de catre 
ghiseul de check-in din aeroport in func-
tie de ordinea sosirii pasagerilor . Pentru 
destinatiile europene, de regula, limita 
de bagaje de cala este de 20 kilograme 
si 06 kilograme pentru bagajul de mana, 
dimensiuni: 55cm x 40cm x 20cm. Depa-

sirile de limita de KG se achita separat pe 
aeroport . Mai multe informatii gasiti pe 
site-ul companiei aeriene sau la agentia 
de turism . 
Femeile care sunt insarcinate in peste 
6 luni, pentru a calatori au nevoie de un 
certificat medical cu acordul medicului. 
Compania de zbor si echipajul de bord 
isi rezerva insa dreptul de a decide daca 
permit sau nu imbarcarea persoanelor cu 
sarcina avansata (ultimele 2-3 luni) . 
Pasagerii care sufera de boli contagioase 
nu pot calatori cu avionul . Personalul 
aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul 
de nu permite imbarcarea respectiv de a 
dispune debarcarea persoanelor in cauza . 
Dupa aterizarea pe aeroportul de desti-
natie, pasagerii se vor prezenta mai intai 
la ghiseul Control pasapoarte, dupa care 
isi vor recupera bagajele din locul special 
amenajat . Daca atunci cand ajungeti la 
destinatie observati ca aveti probleme in 
gasirea bagajului depus la biroul de check-
in la imbarcare, va rugam nu parasiti aero-
portul si sa depuneti o sesizare la biroul 
de reclamatii existent la terminal.

15. Promotii Early booking si Oferte 
speciale

 In cazul unor promotii First minute, Early 
booking, Last minute sau oferte speciale 
cu o perioada fixa de valabilitate, Tour-
operatorul promoveaza un numar limitat 
de locuri la reducere . Daca acestea se 
epuizeaza inainte de data limita a pro-
motiei, Touroperatorul poate decide sa 
intrerupa campania de promotii inainte 
de data limita setata initial, fara un anunt 
in prealabil .
Rezervarile facute cu promotii de tip early 
booking nu pot fi anulate fara penalizari. 
In caz de anulare a unor rezervari din 
categoria promotiilor: first minute, last 
minute si oferte speciale penalizarile sunt 
de 100% . 

16. Asigurarea calatoriei: 
Va recomandam sa incheiati asigurarea 
medicala pentru orice calatorie in strain-
atate . Totodata va sugeram ca la achizitio-
narea unui pachet turistic sa incheiati 
asigurarea storno pentru a evita even-
tualele neplaceri privind retragerea sau 
anularea calatoriei .

17. Agentia Touroperatoare nu 
asigura partaje, decat in cazul in 
care acest lucru este precizat in 
program.



















Charter Avion – Zakynthos – 
in perioada  

13.06.2015-12.09.2015

Plecari saptamanale  
in zilele de sambata

Orar de zbor Compania 
TAROM: OTP 07:15-ZTH 08:55   
           /  ZTH 14:55 – OTP 07:15
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SEJUR ZAKYNTHOS
PROGRAM AUTOCAR

Ziua 1. CATRE GRECIA…
Intalnirea cu insotitorul de grup va avea loc la 

ora 11:30 in Parcarea ACADEMIEI MILITARE RO-
MANE (Universitatea Nationala de Aparare Carol 
I), iar plecarea la ora 12:00. Se va urma traseul 
Bucuresti - Giurgiu - Ruse - Sofia - Kulata - Proma-
chonas – Patras – Killini - Zakynthos . 

Ziua 2.  ZAKYNTHOS
In cursul noptii vom ajunge in Grecia si ne vom 

indrepta spre portul Killini de unde se va face  im-
barcarea pe ferry-boat (aproximativ ora 10:00) 
spre Insula Zakynthos . 

Ziua 3 – 8.  INSULA ZAKYNTHOS 
In aceste zile va puteti relaxa pe plajele insorite 

ale insulei sau puteti participa la urmatoarele ex-
cursii optionale:

◊ Turul insulei cu autocarul: Va invitam sa 
des coperiti secretele ascunse ale acestei fru-
moase insule . Sate traditionale, peisaje uimi-
toare, shopping si chiar sansa de a vizita pesteri 

unde se poate ajunge cu vasul (daca si conditiile 
meteorologice permit) .

◊ Croaziera in jurul insulei: O ocazie fantastica 
de a va imbunatati bronzul in timp ce va bucu rati 
de o croaziera de-a lungul coastelor de Nord si de 
Sud . Puteti inota in apele clare ca de cristal si pu-
teti explora faimoasa Epava (daca si conditiile me-
teorologice permit) . Este posibil sa va intalniti si cu 
prietenele noastre acvatice – Testoasele!

◊ Keri Kaiki: O jumatate de zi superba pentru 
intreaga familie pe un vas pescaresc traditional . 
Veti vedea pesterile Keri cu apele lor de turcoaz, 
veti inota si poate chiar veti vedea si cateva tes-
toase!

◊ Olympia: Olimpiada a revenit in Grecia in anul 
2004 si ce loc este mai bun pentru a vizita locul de 
nastere a acestor jocuri decat Oympia? Veti vizita 
situl arheologic si veti avea timp si pentru cateva 
cumparaturi in sat . 

◊ Parcul acvatic: O zi minunata pentru orice 
familie si nu numai . “Gaura neagra”, “Toboganul 
gigant” si “Iepurele alunecos” sunt doar cateva 
dintre atractiile ce va asteapta aici . Transferul si 
intrarea sunt incluse . 

◊ Kefalonia: O zi fantastica pentru a vizita Ke-
falonia. Vom explora fenomenele naturale ale 
lacului Melissani si ale Pesterii Drogarati . Vom 
putea fotografia una dintre cele mai pozate plaje 
din Grecia – Myrtos, si vom vizita, de asemenea, 
capitala insulei . 

◊ Seara greceasca la Zante: Va invitam sa par-
ticipati la o seara greceasca unica intr-un frumos 
sat traditional . Muzica live si dansurile grecesti 
va vor face sa va indragostiti de specificul acestei 
zone minunate .

Ziua 9. INSULA ZAKYNTHOS - KALAMBAKA
Dimineata se vor elibera camerele la ora 9:00, 

iar apoi se va profita de un scurt program liber 
pentru ultimele cumparaturi . Dupa-amiaza se va 
face imbarcarea pe ferry-boat (aproximativ ora 
15:00) in vederea deplasarii pe traseul Zakynthos 
– Kalambaka. Seara (aproximativ ora 23:00) cazare 
la hotel 3* in Kalambaka.

Ziua 10. METEORA – VALEA TEMBI - SALONIC
Dupa micul dejun, ne indreptam spre Meteo-

ra pentru a vizita lumea fascinantelor manastiri 
“suspendate intre cer si pamant”, in varful unor 
stanci gigantice, in forma de turnuri, unice in Eu-

ropa . Vizitarea a cel putin uneia dintre manastirile 
suspendate va vor imbogati spiritual si cultural . In 
jurul dupa amiezei, traversand Valea Tembi, ajun-
gem la Salonic (capitala provinciei Macedonia - al 
doilea oras ca importanta al Greciei) pentru un 
scurt tur panoramic in care vom putea admira 
acest “muzeu in aer liber” . Timpul petrecut la Bi-
serica Sf Dumitru,  precum si cel petrecut pe fru-
moasa faleza a Golfului Termaikos (unde se afla si 
simbolul orasului – Turnul Alb) va vor face sa nu 
regretati aceasta vizita . Ne vom deplasa spre casa 
(aproximativ ora 16:00) pe traseul Promachonas - 
Kulata – Sofia – Ruse – Giurgiu – Bucuresti.

 Ziua 11. DIN NOU ACASA!
In cursul diminetii, in functie de trafic, vom sosi 

in Bucuresti .

*Orele de plecare/sosire sunt informative si pot 
suferi modificari in functie de trafic/formalitati vama-
le/incidente neprevazute!

Orasul Zante Moara de vant - Zakynthos

Plaja Myrtos – Kefalonia
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SEJUR LEFKADA
Ziua 1. CATRE GRECIA…
Intalnirea cu insotitorul de grup va avea loc la 

ora 13:30 in Parcarea ACADEMIEI MILITARE RO-
MANE (Universitatea Nationala de Aparare Carol 
I), iar plecarea la ora 14:00. Se va urma traseul 
Bucuresti - Giurgiu - Ruse - Sofia - Kulata - Proma-
chonas – Lefkada .

Ziua 2. LEFKADA
In cursul noptii vom ajunge in Grecia si ne vom 

indrepta spre Lefkada (in functie de numarul turis-
tilor traseul poate devia prin statiunea Parga) . 

Ziua 3 – 8.  LEFKADA
In aceste zile va puteti relaxa pe plajele insorite 

ale insulei sau puteti participa la urmatoarele ex-
cursii optionale:

◊ Epirus Tours (plecare 09:00 - intoarcere 20:00) 
– se pleaca din Nidri . Conform legendei, Hermes 
indruma sufletele celor decedati peste Lacul 
Acherousia spre Hades, iar vizitatorii veneau din 
toata lumea pentru a vorbi cu aceste suflete in 
camera sacra. La fel veti fi invitati sa faceti si dvs. 
si cu siguranta ca aceasta va fi o experienta me-

morabila . Ne continuam traseul pe langa orasul 
Preveza cu destinatia NEKROMADEIO . GLYKI (si-
tuat pe raul ACHERON) - locatie de o mare impor-
tanta ecologica, cu peste 180 de plante si copaci, 
multe dintre aceste specii fiind extrem de rare. 
Apoi ne indreptam spre Zalogo – loc binecunoscut 
de sacrificiu in numele dragostei si libertatii. O in-
cursiune minunata in frumusetile naturale, istorie 
si mitologie .

◊ Kefalonia – Ithaka (plecare la 09.45  - 19.00) 
- Croaziera porneste din Nidri, trecand pe langa 
multe golfuri si sate, inclusiv Vasiliki si jurul partii 
sudice a insulei Lefkada, cunoscuta ca fiind locul 
de unde Sapho a sarit in mare . Prima oprire este 
in splendidul Golf Porto Katsiki si impresionanta 
plaja Egremni. Calatoria continua catre Fiskardo 
Kefalonia un pitoresc sat pescaresc si insula Ithaka 
– presupusul loc de origine al lui Odiseu . Aici pu-
teti vizita muzeul, puteti servi pranzul si, de ce nu, 
sa inotati . Pe drumul de intoarcere capitanul va 
indruma ambarcatiunea catre faimoasa pestera 
Papanikolis unde un submarin a stat ascuns in cel 
de-al Doilea Razboi Mondial . Ultima parte a croa-
zierei va duce in jurul insulei Scorpios, cunoscuta 
ca si insula lui Onasis . Aici veti asculta povestea 

tragica a familiei si veti mai avea timp si pentru o 
ultima repriza de inot . Ne intoarcem la Nidri tre-
cand pe langa insula Madouri .

◊ Croaziera MS Christina - (plecare din Nidri la 
ora 09 .30 - intorcere la ora 18 .00) – Prima oprire 
este la Pestera Papanikolis din Insula Meganissi . 
Pestera poarta numele capitanului submarinului 
care a stat ascuns in cel de-al Doilea Razboi Mon-
dial . Urmatoarea oprire este Insula Kastos, unde 
se poate vizita Biserica Agios Ioannis ce dateaza 
din secolul al XIIV– lea. Dupa vizitarea bisericii se 
poate face plaja si apoi se poate servi pranzul la 
bord . Ne continuam traseul spre unicul port al In-
sulei Kalamos, unde avem timp pentru plimbare 
sau pentru a savura cate o inghetata . Pe drumul 
de intoarcere spre Nidri vom vizita insula Scorpios 
– oprire pe plaja Maria Kalas pentru inot si plaja . 

◊ Seara greceasca cu vizita in Lefkada si 
Faneromeni – O oportunitate perfecta de a lua 
contact cu viata locala in orasul Lefkada, printre 
micile alei pline de viata, cafenele, magazine cu 
suveniruri si taverne. Dupa o relaxanta plim-
bare in Lefkada, vom face o vizita la Manastirea 
Faneromeni, cel mai vechi loc sfant din Lefkada, 
o manastire foarte bine intretinuta unde veti gasi 

chiar si o mica gradina zoologica la intrare, ce nu 
trebuie ratata . In jurul orei 20 .30 se petrece o 
seara de neuitat, plina de dans, distractie, masa 
greceasca, desert si vin bun .

Ziua 9. LEFKADA - SALONIC
Dimineata se vor elibera camerele la ora 9 .00 .  

Va veti imbarca in vederea deplasarii  spre  Salo-
nic. Odata ajunsi in Salonic puteti profita de tim-
pul liber pentru a va lasa fermecati de frumusetea 
orasului care poarta amprente antice, bizantine, 
dar si otomane. Recomandarile noastre: Piata 
Aristotel, portul Termaikos unde se afla simbolul 
orasului - Turnul Alb, si tot aici va veti intalni cu 
statuia marelui Alexandru Macedon. Cazare la ho-
tel 3* in Salonic.

Ziua 10. DIN NOU ACASA!!!
Dimineata, dupa eliberarea camerelor si ser-

virea micului dejun, se va vizita Biserica Sfantul 
Dumitru . Ne vom deplasa spre casa pe traseul 
Promachonas - Kulata – Sofia – Ruse – Giurgiu – 
Bucuresti. In cursul serii (aproximativ ora 21:00), in 
functie de trafic, vom sosi in Bucuresti.

*Orele de plecare/sosire sunt informative si pot 
suferi modificari in functie de trafic/formalitati vama-
le/incidente neprevazute!

Marina Lefkada

Insula Scorpios

Nidri 

Plaja Egremni

















Plaja Krioneri

Castelul VenetianPlaja Valtos
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SEJUR PARGA
PROGRAM AUTOCAR

Ziua 1 CATRE GRECIA…
Intalnirea cu insotitorul de grup va avea loc la 

ora 13:30 in Parcarea ACADEMIEI MILITARE RO-
MANE (Universitatea Nationala de Aparare Carol 
I), iar plecarea la ora 14:00. Se va urma traseul 
Bucuresti - Giurgiu - Ruse - Sofia - Kulata - Proma-
chonas – Parga .

Ziua 2. PARGA
In cursul noptii vom ajunge in Grecia si ne vom 

indrepta spre Parga (in functie de numarul turisti-
lor traseul poate devia prin Insula Lefkada) .

Ziua 3 – 8.  PARGA 
In aceste zile va puteti relaxa pe plajele insorite 

ale statiunii Parga sau puteti participa la urma-
toarele excursii optionale:

◊ Albania. O excursie unica si fascinanta catre 
un taram misterios si, pana nu de mult, neac-

cesibil pentru turistii straini . Se va vizita orasul 
antic Butrint – cel mai mare sit arheologic din re-
giune, in care va va fascina cu siguranta amprenta 
lasata de dominatiile elena, romana, bizantina si 
otomana . Ruinele teatrului, bailor termale, tem-
plului lui Ascleipios si bisericile crestine sunt con-
siderate atrac tii ce nu trebuie ocolite . Dupa vizita-
rea orasului Saranda - portul aflat in cel mai sudic 
punct al tarii, se face pauza pentru pranz si pentru 
a descoperi imprejurimile .

◊ Mituri si apa. O incursiune in mitologie prin 
“Oracolul mortii” cunoscut drept primul oracol din 
istorie ce a fost construit la portile iadului . Zalogo 
este locul de autosacrificare, acolo unde 63 de fe-
mei cu copiii lor in brate au preferat moartea de-
cat predarea in fata turcilor . Odata vizitat orasul 
Gliki, se va mai face un popas la raul Acheron – lo-
cul de botez al lui Achille, pentru a admira cea mai 
frumoasa priveliste din Epirus .

◊ Paxos si Antipaxos. O zi frumoasa pe vapo-
rul capitanului Hook vizitand doua insule inedite . 
Legenda spune ca aceste insule au fost create in 
locul in care Posseidon (Zeul Marilor) si-a infipt tri-
dentul. Vom face un prim popas in Antipaxos pen-
tru snorkelling si inot in apele cristaline ale marii . 
Urmeaza vizita la “Pesterile Albastre”, iar apoi, in 
Paxos veti avea timp liber pentru a descoperi cel 
mai mare oras al insulei – Gaios .

◊ Corfu . O calatorie cu ferry-boat-ul de 2 ore si 
jumatate va va duce catre bijuteria Marii Ionice . 
Orasul Corfu, numit de localnici Kerkyra . Este un 
vechi oras venetian, dominat de fortarete datand 
din secolul al XVI-lea. Timpul liber este destinat 
vi zitarii partii istorice a orasului si pentru cumpa-
raturi .

Ziua 9. PARGA - SALONIC
Dimineata se vor elibera camerele la ora 9 .00 . 

Va veti imbarca in vederea deplasarii  spre Salo-
nic. Odata ajunsi in Salonic puteti profita de tim-

pul liber pentru a va lasa fermecati de frumusetea 
orasului care poarta amprente antice, bizantine, 
dar si otomane. Recomandarile noastre: Piata 
Aris totel, portul Termaikos unde se afla simbolul 
orasului - Turnul Alb, si tot aici va veti intalni cu 
statuia marelui Alexandru Macedon. Cazare la ho-
tel 3* in Salonic.

Ziua 10. DIN NOU ACASA!!!
Dimineata, dupa eliberarea camerelor si ser-

virea micului dejun, se va vizita Biserica Sfantul 
Dumitru . Ne vom deplasa spre casa pe traseul 
Promachonas - Kulata – Sofia – Ruse – Giurgiu – 
Bucuresti. In cursul serii (aproximativ ora 21:00), in 
functie de trafic, vom sosi in Bucuresti.

*Orele de plecare/sosire sunt informative si pot 
suferi modificari in functie de trafic/formalitati vama-
le/incidente neprevazute!
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SEJUR THASSOS
PROGRAM AUTOCAR

Ziua 1. CATRE GRECIA…
Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 

22:30 in Bucuresti, Parcarea ACADEMIEI MILITARE 
ROMANE (Universitatea Nationala de Aparare 
Carol I) – acces dinspre Bd Eroilor si plecare la 
ora 23:00. Se va urma traseul Bucuresti - Giurgiu 
- Ruse - Sofia - Kulata - Promachonas – Kavala – In-
sula Thassos . 

Ziua 2.  THASSOS – INSULA DE SMARALD
In cursul diminetii vom ajunge in Grecia si ne 

vom  indrepta spre portul Keramoti de unde se va 
face imbarcarea pe ferry-boat spre Insula Thassos . 
Dupa circa 40 minute se ajunge in Insula Thassos . 

Ziua 3 – 8.  THASSOS
In aceste zile va puteti relaxa pe insorita plaja 

a statiunii sau puteti participa la urmatoarele ex-
cursii optionale:

◊ Seara greceasca: Va invitam sa participati la 
un program artistic traditional grecesc, unde veti 
putea savura mancarurile si bauturile specifice 
acestei tari si mai mult decat atat veti putea invata 
cativa pasi din dansurile traditionale: sirtaki si zor-
ba. Servicii incluse: transfer dus-intors la o taverna 
din satul Theologos, muzica bouzouki live, man-
care specifica zonei, stropita din belsug cu vin alb 
de calitate, totul intr-un decor thassian .

◊ Turul insulei Thassos - excursie organizata 
pentru a putea descoperi cele mai interesante 
atractii naturale si istorice ale insulei . In timpul 
excursiei veti admira sate traditionale precum 

Panagia, dar si capitala insulei Limenas, veti vizita 
Manastirea Arhanghelului Mihail care ofera o pa-
norama superba, apoi Aliki unde veti vizita ruinele 
basilicilor si a bisericii crestine, precum si vechea 
cariera de marmura . Tot in turul insulei veti avea 
ocazia sa vedeti cum se obtine uleiul de masline, 
va veti putea indulci cu mierea de pini specifica 
zonei si apoi veti putea inota in apa cristalina a ce-
lei mai frumoase plaje – Golden Beach .

◊ Plimbarea cu vaporasul - Thassos este una 
din cele mai frumoase insule ale Greciei, iar pen-
tru a va convinge nu trebuie decat sa va imbarcati 
pe unul din vapoarele care efectueaza plimbari 
de-a lungul coastelor insulei . Imediat dupa iesirea 
din port veti putea servi o gustare usoara+cafea, 
vor fi opriri pentru amatorii de pescuit unde li se 
vor da unelte speciale cu momeala gata pregati-

ta . Veti servi pranzul leganati de valurile marii, iar 
restul opririlor le veti petrece inotand in cele mai 
frumoase golfulete, admirand peisajul insulei de 
smarald .

Ziua 9. CATRE ROMANIA…
Dimineata se vor elibera camerele la ora 09 .00 . 

In cursul dupa-amiezei se va face imbarcarea pe 
ferry-boat pentru a traversa pe continent . Dupa 
circa 40 minute se ajunge in Keramoti de unde 
ne vom continua deplasarea spre Seres - Proma-
chonas - Kulata – Sofia – Bucuresti.

 Ziua 10. DIN NOU ACASA!!!
In cursul diminetii, in functie de trafic, vom sosi 

in Bucuresti .
*Orele de plecare/sosire sunt informative si pot 

suferi modificari in functie de trafic/formalitati vama-
le/incidente neprevazute!

Skala Potamia

Limenaria

Paradise Beach

Limenas - vedere a portului

Golful si plaja Aliki

Plaja Saliara

























Terasa pe plaja -  Paralia Katerini

Paralia Katerini

Plaja Opympic Beach Olympic Beach
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SEJUR  
PARALIA KATERINI & 
OLYMPIC BEACH
PROGRAM AUTOCAR

Ziua 1. CATRE GRECIA…
Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 20:30 

in Bucuresti in Parcarea ACADEMIEI MILITARE RO-
MANE (Universitatea Nationala de Aparare Carol 
I) – acces dinspre Bd Eroilor si plecare la ora 21:00. 
Se va urma traseul Bucuresti - Giurgiu - Ruse - 
Sofia - Kulata - Promachonas – Paralia Katerini / 
Olympic Beach .

Ziua 2. PARALIA KATERINI / OLYMPIC BEACH
In cursul diminetii vom ajunge in statiune .

Ziua 3 – 8. PARALIA KATERINI / OLYMPIC 
BEACH

In aceste zile va puteti relaxa pe insorita plaja 
a statiunii sau puteti participa la urmatoarele ex-
cursii optionale:

◊ Excursie la Atena: Va invitam sa descoperiti 
capitala Greciei, Atena, printr-un tur panoramic, 
cu oprire pentru vizitarea Complexului  Acropole 
- bijuterie a arhitecturii antice, o plimbare prin ora-
sul vechi si o scurta oprire la Termopile .

◊ Excursie la muntele Olimp: Va invitam sa 
patrundeti in lumea legendara a celor 12 zei ai 
Olimpului, printr-un popas la refugiul Stavros 
(910m) de unde veti putea admira fermecatoa-
rea panorama a regiunii Pieria situata intre Mar-
ea Egee si poalele muntelui, iar apoi sa coborati 
in orasul Litochoro, pentru o plimbare placuta pe 
strazile pitoresti ale “orasului de piatra” .

◊ Excursie la Meteora: Va invitam sa descope-
riti aceste veritabile muzee bizantine, situate “in-
tre cer si pamant” (meteore), in varful unor stanci 
gigantice, in forma de turnuri, unice in Europa . 
Trecerea prin orasele Larissa, Kalambaka si Valea 
Tembi, precum si vizitarea a doua manastiri va va 
imbogati spiritual si cultural .

◊ Seara greceasca: Va invitam sa participati la 
un program artistic traditional grecesc, unde veti 
putea savura mancarurile si bauturile specifice 
acestei tari si mai mult decat atat veti putea invata 
cativa pasi din dansurile traditionale: sirtaki, zorba.

◊ Excursie la Waterland sau la Salonic: Va in-
vitam sa va distrati in acest parc acvatic situat la 18 
km de Salonic, recomandat tuturor varstelor . Aici 
veti gasi tobogane cu apa, de diferite grade de di-
ficultate, piscine cu valuri artificiale si hidromasaj, 
bar si cofetarie, si multa, multa distractie . Pe cei 
care nu sunt pasionati de parcurile acvatice ii in-

vitam sa descopere “orasul de sub cele 3 Imperii” 
(Roman, Bizantin si Otoman) . Timpul petrecut la 
Biserica Sfantul Dumitru si vizitarea principalelor 
obiective turistice (Arcul lui Galeriu, Rotonda, Tur-
nul Alb, Forumul Roman etc) vor face pe oricine 
sa nu regrete vizitarea celui de-al doilea oras ca 
marime al Greciei . 

Ziua 9. CATRE ROMANIA…
Dimineata se vor elibera camerele la ora 9 .00, 

iar apoi se va profita de un scurt program liber pen-
tru ultimele cumparaturi . In jurul pranzului ne vom 
deplasa spre casa pe traseul  Paralia Katerini - Pro-
machonas-Kulata–Sofia–Ruse–Giurgiu– Bucuresti.

Ziua 10. DIN NOU ACASA!!!
In cursul diminetii (aproximativ ora 02:30), in 

functie de trafic, vom sosi in Bucuresti.
*Orele de plecare/sosire sunt informative si pot 

suferi modificari in functie de trafic/formalitati vama-
le/incidente neprevazute!













PlatamonasPlaja Nei Pori

Plaja Nei Pori
Meteora
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SEJUR PLATAMONAS & 
NEI PORI
PROGRAM AUTOCAR
Ziua 1. CATRE GRECIA…
Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 20:30 

in Bucuresti in Parcarea ACADEMIEI MILITARE RO-
MANE (Universitatea Nationala de Aparare Carol 
I) – acces dinspre Bd Eroilor si plecare la ora 21:00. 
Se va urma traseul Bucuresti - Giurgiu - Ruse - So-
fia - Kulata - Promachonas – Platamonas / Nei Pori. 

Ziua 2.  PLATAMONAS / NEI PORI
In cursul diminetii vom ajunge in statiune .
Ziua 3 – 8.  PLATAMONAS / NEI PORI 
In aceste zile va puteti relaxa pe insorita plaja 

a statiunii sau puteti participa la urmatoarele ex-
cursii optionale:

◊ Excursie la Atena: Va invitam sa descoperiti 
capitala Greciei, Atena, printr-un tur panoramic, 
cu oprire pentru vizitarea Complexului  Acropole 
- bijuterie a arhitecturii antice, o plimbare prin ora-
sul vechi si o scurta oprire la Termopile .

◊ Excursie la muntele Olimp: Va invitam sa 
patrundeti in lumea legendara a celor 12 zei ai 
Olimpului, printr-un popas la refugiul Stavros 
(910m) de  unde veti putea admira fermecatoa-
rea panorama a regiunii Pieria situata intre Ma-
rea Egee si poalele muntelui, iar apoi sa coborati 
in orasul Litochoro, pentru o plimbare placuta pe 
strazile pitoresti ale “orasului de piatra” .

◊ Excursie la Meteora: Va invitam sa descope-
riti aceste veritabile muzee bizantine, situate “in-
tre cer si pamant” (meteora), in varful unor stanci 
gigantice, in forma de turnuri, unice in Europa . 

Trecerea prin orasele Larissa, Kalambaka si Valea 
Tembi, precum si vizitarea a doua manastiri va va 
imbogati spiritual si cultural .

◊ Seara greceasca: Va invitam sa participati la 
un program artistic traditional grecesc, unde veti 
pu tea savura mancarurile si bauturile specifice 
aces tei tari si mai mult decat atat veti putea invata 
cativa pasi din dansurile traditionale: sirtaki, zorba.

◊ Excursie la Waterland sau la Salonic: Va in-
vitam sa va distrati in acest parc acvatic situat la 18 
km de Salonic, recomandat tuturor varstelor . Aici 
veti gasi tobogane cu apa, de diferite grade de di-
ficultate, piscine cu valuri artificiale si hidromasaj, 
bar si cofetarie, si multa, multa distractie . Pe cei 
care nu sunt pasionati de parcurile acvatice ii in-
vitam sa descopere “orasul de sub cele 3 Imperii” 
(Roman, Bizantin si Otoman) . Timpul petrecut la 

Biserica Sfantul Dumitru si vizitarea principalelor 
obiective turistice (Arcul lui Galeriu, Rotonda, Tur-
nul Alb, Forumul Roman etc) vor face pe oricine 
sa nu regrete vizitarea celui de-al doilea oras ca 
marime al Greciei . 

Ziua 9. CATRE ROMANIA…
Dimineata se vor elibera camerele la ora 9 .00, 

o ora program liber pentru ultimele cumparaturi . 
In jurul pranzului  ne vom deplasa spre casa pe 
traseul  Nei Pori - Promachonas - Kulata – Sofia – 
Ruse – Giurgiu – Bucuresti .

Ziua 10. DIN NOU ACASA!!!
In cursul diminetii (aproximativ ora 02:00), in 

functie de trafic, vom sosi in Bucuresti.
*Orele de plecare/sosire sunt informative si pot 

suferi modificari in functie de trafic/formalitati vama-
le/incidente neprevazute!
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SEJUR HALKIDIKI-SARTI
PROGRAM AUTOCAR

Ziua 1. CATRE GRECIA…
Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 20:30 

in Bucuresti in Parcarea ACADEMIEI MILITARE RO-
MANE (Universitatea Nationala de Aparare Carol 
I) – acces dinspre Bd Eroilor si plecare la ora 21:00. 
Se va urma traseul Bucuresti - Giurgiu - Ruse - So-
fia - Kulata – Promachonas – Salonic .

Ziua 2.  SALONIC – transfer SARTI
In cursul diminetii vom ajunge in Grecia si ne 

vom indrepta catre Salonic de unde vom face 
transferul spre Sarti, o frumoasa statiune de pe 
bratul Sitonia al peninsulei Halkidiki . 

Ziua 3 – 8.  HALKIDIKI - SITHONIA
In aceste zile va puteti relaxa pe insorita plaja 

a statiunii sau puteti participa la urmatoarele ex-
cursii optionale:

◊ Excursie la Manastirile de la Meteora: Va 
invitam sa descoperiti aceste veritabile muzee bi-
zantine, situate “intre cer si pamant” (meteore), in 

varful unor stanci gigantice, in forma de turnuri . 
Veti trece pe langa Salonic, veti traversa intreaga 
Riviera a Olimpului (cu a sa frumoasa cetate Plata-
monas) admirand maiestuosul munte al lui Zeus, 
iar apoi veti strabate Valea Tembii ce serpuieste 
de-a lungul raului Pinios . Dupa tranzitarea orase-
lor Larissa, Trikala si Kalambaka veti descoperi 
acest loc unic in lume, si veti putea vizita doua din-
tre lacasurile monahale ce ne vor imbogati spiritu-
al si cultural . 

◊ Excursie la Muntele ATHOS: Va invitam intr-o 
excursie de exceptie pentru ca in acesta zi putem 
imbina fascinatia impresionantului Munte Athos 
cu o croaziera in care buna dispozitie va fi la ea 
acasa . Pentru inceput veti vizita micutul sat de 
pescari Ormos Panagias situat pe bratul peninsu-
lei Sithonia, iar apoi, de pe vas, veti putea admira 
toate cele 3 brate ale peninsulei Halkidiki . Muntele 
Athos, sau Agios Oros – asa cum il numesc grecii, 
este cea mai muntoasa si cea mai inaccesibila re-
giune dintre cele 3 brate ale peninsulei . In acesta 
republica monahala femeile nu au dreptul sa pa-

seasca iar barbatilor le este ingaduit acest lucru 
doar in cazul unor pelerinaje cu permis special . 

◊ Excursie la SALONIC: Va invitam sa descope-
riti “orasul de sub cele 3 Imperii” (Roman, Bizantin 
si Otoman)! Astazi este cel de-al doilea oras ca 
marime al Greciei (dupa capitala Atena)  si este 
comparat cu un “muzeu in aer liber” . Timpul 
petrecut la biserica Sfantul Dumitru, vizitarea 
principalelor obiective ale orasului (zidurile cetatii, 
Arcul lui Galeriu, Rotonda, Forumul Roman, 
bisericile bizantine etc) precum si o frumoasa 
promenada de-a lungul Golfului Termaikos (unde 
se afla si simbolul orasului –Turnul Alb) va vor face 
sa nu regretati aceasta excursie. Iar daca doriti 
si shopping, bulevardul Egnatia va asteapta cu 
magazine exclusiviste!

◊ Seara greceasca: Va invitam sa participati la 
un program artistic traditional grecesc, unde veti 
putea savura mancarurile si bauturile specifice 
acestei tari si mai mult decat atat veti putea in-
vata cativa pasi din dansurile traditionale: sirtaki, 
zorba .

◊ Excursie la TORONEOS: Va invitam la o 
plimbare pe vas de-a lungul agestui minunat 
golf si apoi pana la bratul Kassandra unde va veti 
putea bucura de plajele insorite . Pauza din satucul 
Pefkochori va fi ideala pentru cateva suveniruri, iar 
pranzul servit de catre capitan, la bordul vasului, 
va va face sa nu regretati aceasta zi . 

Ziua 9. CATRE ROMANIA…
Dimineata se vor elibera camerele la ora 9 .00, 

iar apoi puteti profita de un scurt program liber 
pentru ultimele cumparaturi . In jurul panzului  ne 
vom imbarca in vederea deplasarii pe traseul  Sarti 
(transfer la Salonic) - Promahonas - Kulata – Sofia – 
Ruse – Giurgiu – Bucuresti .

Ziua 10. DIN NOU ACASA!!!
In cursul diminetii (aproximativ ora 02:30), in 

functie de trafic, vom sosi in Bucuresti.
*Orele de plecare/sosire sunt informative si pot 

suferi modificari in functie de trafic/formalitati vama-
le/incidente neprevazute!

** Transferul Salonic – Sarti – Salonic se poate efec-
tua, in functie de numarul de persoane, cu masina /
microbuz / autocar.

Plaja Karidi

Plaja Sarti

Plaja Sarti

Taverna in Sarti





















Charter Avion – Kusadasi –  
in perioada  

20.06.2015-12.09.2015

Plecari saptamanale  
in zilele de sambata

Transfer Aeroport  
Bodrum – Kusadasi KU
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SEJUR KUŞADASI
PROGRAM AUTOCAR

Ziua 1. BUCURESTI - CANAKKALE 
Intalnire cu insotitorul de grup la ora 05:30 in 

parcarea din fata ACADEMIEI MILITARE ROMANE 
(Universitatea Nationala de Aparare Carol I) – ac-
ces dinspre Bd Eroilor, plecare ora 06:00 pe traseul 
Bucuresti - Giurgiu - Ruse - Stara Zagora - Svilen-
grad - Capitan Andreevo - Edirne - Eceabat - Canak-
kale. Vom trece prin orasul Edirne, fosta capitala 
a Imperiului Otoman, pentru a vizita Moscheea 
Selimiye Camii - cunoscuta ca si moscheea celor 
999 de ferestre datorita arhitecturii unice a cupo-
lei. Seara cazare in Canakkale la hotel 2*/3*, timp 
liber pentru cumparaturi sau plimbare prin oras, 
unul dintre cele mai ieftine orase din Turcia. 

Ziua 2.  IZMIR - Kuşadasi 
Dimineata dupa micul dejun ne deplasam spre 

TROIA - povestea razboiului troian este una din 
cele mai faimoase din istorie, iar legenda Elenei 
din Troia incanta de 3.000 de ani, apoi spre EFES 
- orasul antic cel mai bine conservat din Turcia. 
Putem vizita Marele Teatru (cu o capacitate de 
25.000 locuri), Biblioteca lui Celsius, Templul lui 
Hadrian si Fantana lui Traian. Seara cina si cazare 
in Kuşadasi la hotelul ales.

Ziua 3 – 7.  Kuşadasi
Timp liber pentru plaja sau puteti explora ca-

teva din frumusetile Turciei participand la excursii 
optionale:

◊ EXCURSIE IN INSULA SAMOS – La numai 2 
km distanta de tarmul Turciei puteti  vizita aceasta 
superba insula greceasca ce face parte din grupul 
Sporadelor. Considerata in mitologia greaca drept 
Casa zeitei Hera, Samos pastreaza inca o bogata 
mostenire a culturii antice. Tot aici s-a nascut si 
Pithagora.  Se spune ca cele mai vechi situri arheo-
logice de pe insula sunt mai batrane cu 100 de ani 
decat cele din Atena. 

◊ PICNIC PE VAPOR (plimbare cu vaporasul pe 
Marea Egee) - Turcia este renumita pentru fru-
musetea tarmurilor, iar aceasta plimbare va ofera 
ocazia de a le descoperi in toata splendoarea lor. 
Kuşadasi detine unul dintre cele mai mari porturi 
de yahturi de pe coasta egeeana, impozante vase 
de croaziera acostand aici in fiecare an.

◊ EXCURSIE LA CETATILE ANTICE MILET – DI-
DY MOS – PRIENE: Milet, orasul natal al lui Thales, 
celebrul matematician grec, Didymos unde se 
poate admira sanctuarul lui Apollo si Priene, vesti-
ta pentru templul Atenei.

◊ EXCURSIE LA APHRODISIAS – cetate antica 
foarte bine conservata, unde se poate admira Te-
trapylon-ul – vestita poarta a orasului pe 4 stalpi, 
remarcabil pastrata.

◊ PARCUL ACVATIC ADALAND – unul dintre 
cele mai mari din Europa. Situate in inima naturii, 
parcurile de apa satisfac cele mai exigente prefer-
inte. O zi petrecuta in cadrul parcului va da sansa 
de a imbina o zi de plaja cu una de distractie. Ideal 
pentru familiile cu copii … si nu numai.

◊ PETRECETI TURCESTE – Puteti petrece o seara 
placuta la un spectacol organizat in cel mai vechi 
castel din Kuşadasi – Kervansaray. Veti lua parte 
la momente artistice cu specific turcesc: dansuri 
populare turcesti, energici dansatori cazaci si ves-
titele dansatoare din buric.

Ziua 8. PAMUKKALE - ISTANBUL
Dimineata dupa micul dejun ne deplasam spre 

Istanbul, cu oprire la PAMUKKALE unde putem 
admira terasele imaculate din calcar - fenomen 
geologic unic in lume si piscina antica a Cleopatrei. 
Seara tarziu sosire si cazare Istanbul hotel 2*/3*.

Ziua 9. ISTANBUL
Mic dejun. Program liber pentru shopping sau 

va propunem un tur pietonal printre “comorile 
Istanbulului”: Agia Sofia, vechea biserica crestin 
ortodoxa ce a fost transformata in moschee, ne 
va intampina acum cu un muzeu in toata regula, 
la Moscheea Albastra (construita de sultanul 
Ahmet pentru a rivaliza cu Agia Sofia) - cea mai 
mare moschee din Istanbul, vom avea in fata una 
dintre cele mai faimoase atractii ale Turciei. In ap-
ropierea acestora ne asteapta si Palatul Topkapi, 
palat ce a gazduit toti sultanii otomani vreme de 

4 secole, precum si Palatul Scufundat (Yerebatan 
Sarnici) unde putem admira cele 336 de coloane 
scufundate printre care se plimba sutele de pesti-
sori viu colorati. Seara cazare Istanbul hotel 2*/3*.

Ziua 10. ISTANBUL
Mic dejun. Program liber pentru ultimele cump-

araturi sau va propunem o vizita la Versailles-ul 
Turciei: Palatul Dolmabahce  (ultima resedinta a 
sultanilor otomani dupa Topkapi). Legenda spune 
ca Sultanul Abdulmecid nu a vrut sa locuiasca pe 
acelasi pamant cu oamenii de rand si pentru asta 
a dispus umplerea unei parti din mare si constru-
irea palatului pe acest teren. De aceea palatul a 
fost numit Dolmabahce - “pamant furat de la 
mare”. Inainte de a pleca catre Romania, putem 
face cumparaturi in Marele Bazar, una dintre cele 
mai mari piete din lume, cu peste 60 de strazi si 
peste 5000 de magazine. Bazarul este cunoscut 
pentru bijuterii, ceramica pictata manual, covoare, 
broderii, magazinele de vechituri si multe altele si 
atrage zilnic peste 250 000 de cumparatori. In jurul 
orei 18:00 se pleaca spre tara pe traseul Istanbul 
- Capitan Andreevo – Svilengrad - Stara Zagora – 
Ruse – Giurgiu – Bucuresti. 

Ziua 11. DIN NOU ACASA!!! 
Sosire in Bucuresti in functie de trafic.

*Orele de plecare/sosire sunt informative si pot 
suferi modificari in functie de trafic/formalitati vama-
le/incidente neprevazute!













Charter Avion – Marmaris –  
in perioada  

20.06.2015-12.09.2015

Plecari saptamanale  
in zilele de sambata

Transfer Aeroport  
Bodrum – Marmaris
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Plaja Icmeler

Piata Ataturk

SEJUR MARMARIS
PROGRAM AUTOCAR
Ziua 1. BUCURESTI - CANAKKALE 
Intalnire cu insotitorul de grup la ora 05:30 

in parcarea din fata ACADEMIEI MILITARE RO-
MANE (Universitatea Nationala de Aparare Carol 
I) – acces dinspre Bd Eroilor, plecare ora 06:00 pe 
traseul Bucuresti - Giurgiu - Ruse – Stara Zagora 
– Svilengrad – Capitan Andreevo – Edirne – Ece-
abat – Canakkale.  Vom trece prin orasul Edirne, 
fosta capitala a Imperiului Otoman, pentru a 
vizita Moscheea Selimiye Camii – cunoscuta ca si 
moscheea celor 999 de ferestre datorita arhitec-
turii unice a cupolei. Seara cazare in Canakkale 
la hotel 2*/3*, timp liber pentru cumparaturi sau 
plimbare prin oras, unul dintre cele mai ieftine 
orase din Turcia. 

Ziua 2.  IZMIR - MARMARIS 
Dimineata dupa micul dejun ne deplasam spre 

TROIA - povestea razboiului troian este una din 
cele mai faimoase din istorie, iar legenda Elenei 
din Troia incanta de 3.000 de ani. Seara cina si ca-
zare in Marmaris la hotelul ales. 

Ziua 3 – 7  MARMARIS
Timp liber pentru plaja sau puteti explora ca-

teva din frumusetile Turciei participand la excursii 
optionale:

◊ EXCURSIE LA DALYAN - Puteti petrece o in-
treaga zi in delta Dalyan, faimoasa pentru baile 
sale sulfuroase termale. Delta gazduieste anticul 

oras Caunos cu renumitele sale morminte sapate 
in stanca. Tot aici se afla si renumita Plaja a Tes-
toaselor, o portiune ocrotita si frecventata de spe-
cia de testoase marine Caretta (testoase gigant).

◊ EXCURSIE IN INSULA RHODOS – O zi in care 
puteti vizita doua tari: Grecia si Turcia! In Rhodos, 
taramul cavalerilor ioaniti, una dintre cele mai 
faimoase insule ale Greciei veti imbina cultura si 
istoria elena cu aventura cumparaturilor. Nu uitati 
sa vizitati Castelul Cavalerilor din Rhodos (astazi 
sediul cavalerilor ioaniti se afla in Malta). 

◊ EXCURSIE IN INSULA CLEOPATRA – O zi spe-
ciala pe o insula speciala! Legenda spune ca nisip-
ul alb de aici a fost adus special din Egipt de catre 
Marc Antonius pentru iubita sa Cleopatra, pentru 
a-i demonstra afectiunea. Celor ce isi doresc sa fie 
pentru o zi precum Antonius si Cleopatra nu le ra-
mane decat sa viziteze aceste locuri. 

◊ EXCURSIE FETHYE – O zi pentru a descoperi is-
toria regatului Licia! Orasul se gaseste aici, de cand 
locuitorii sai, licienii au construit Telmessos (situl 
in jurul caruia s-a ridicat Fethiye) cu 3000 de ani in 
urma. Astazi din stravechiul oras au ramas o serie 
de morminte rupestre liciene de piatra, situate in 
stanca din spatele orasului. 

◊ EXCURSIE DEMRE-MYRA – Demre, orasul an-
tic care pe vremuri purta numele de Myra unde se 
afla scaunul episcopal si locul de inmormantare al 
Sf Nicolae. Cele mai interesante locuri din aceasta 
zona sunt mormintele sapate in piatra si impodo-
bite cu picturi fascinante si sculpturi bine conser-

vate, in care poti vedea cum era viata in urma cu 
cateva milenii!

◊ TURUL MARMARISULUI CU VAPORUL – plim-
bare cu vaporasul de-a lungul coastei Marmarisu-
lui. In acesta zi puteti vizita golfuri izolate unde veti 
putea inota in apa limpede. Pranzul va fi oferit pe 
puntea vaporului. Turcia este renumita pentru fru-
musetea tarmurilor iar aceasta plimbare va ofera 
ocazia de a o descoperi in toata splendoarea ei. 

◊ PETRECETI TURCESTE – Puteti petrece o seara 
placuta la un spectacol organizat. Veti lua parte 
la momente artistice cu specific turcesc: dansuri 
populare turcesti, energici dansatori cazaci si ves-
titele dansatoare din buric.

Ziua 8. PAMUKKALE - ISTANBUL
Dimineata dupa micul dejun ne deplasam spre 

Istanbul, cu oprire la PAMUKKALE unde putem 
admira terasele imaculate din calcar – fenomen 
geologic unic in lume si piscina antica a Cleopatrei. 
Seara tarziu sosire si cazare Istanbul hotel hotel 
2*/3*.

Ziua 9. ISTANBUL
Mic dejun. Program liber pentru shopping sau 

va propunem un tur pietonal printre “comorile 
Istanbulului”: Agia Sofia, vechea biserica crestin 
ortodoxa ce a fost transformata in moschee, ne 
va intampina acum cu un muzeu in toata regula, 
la Moscheea Albastra (construita de sultanul 
Ahmet pentru a rivaliza cu Agia Sofia) - cea mai 
mare moschee din Istanbul, vom avea in fata una 
dintre cele mai faimoase atractii ale Turciei. In ap-

ropierea acestora ne asteapta si Palatul Topkapi, 
palat ce a gazduit toti sultanii otomani vreme de 
4 secole, precum si Palatul Scufundat (Yerebatan 
Sarnici) unde putem admira cele 336 de coloane 
scufundate printre care se plimba sutele de pesti-
sori viu colorati. Seara cazare Istanbul hotel 2*/3*.

Ziua 10. ISTANBUL
Mic dejun. Program liber pentru ultimele cump-

araturi sau va propunem o vizita la Versailles-ul 
Turciei: Palatul Dolmabahce  (ultima resedinta a 
sultanilor otomani dupa Topkapi). Legenda spune 
ca Sultanul Abdulmecid nu a vrut sa locuiasca pe 
acelasi pamant cu oamenii de rand si pentru asta 
a dispus umplerea unei parti din mare si constru-
irea palatului pe acest teren. De aceea palatul a 
fost numit Dolmabahce – “pamant furat de la 
mare”. Inainte de a pleca catre Romania, putem 
face cumparaturi in Marele Bazar, una dintre cele 
mai mari piete din lume, cu peste 60 de strazi si 
peste 5000 de magazine. Bazarul este cunoscut 
pentru bijuterii, ceramica pictata manual, covoare, 
broderii, magazinele de vechituri si multe altele si 
atrage zilnic peste 250 000 de cumparatori. In jurul 
orei 18:00 se pleaca spre tara pe traseul Istanbul 
- Capitan Andreevo – Svilengrad - Stara Zagora – 
Ruse – Giurgiu – Bucuresti. 

Ziua 11. DIN NOU ACASA!!! 
Sosire in Bucuresti in functie de trafic.
*Orele de plecare/sosire sunt informative si pot 

suferi modificari in functie de trafic/formalitati vama-
le/incidente neprevazute!













Charter Avion – Bodrum –  
in perioada  

20.06.2015-12.09.2015

Plecari saptamanale  
in zilele de sambata

Transfer Aeroport  
Bodrum – Hotel Bodrum BO
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Plaja GumbetPlaja Yalikavak

SEJUR BODRUM
PROGRAM AUTOCAR
Ziua 1. BUCURESTI - CANAKKALE 
Intalnire cu insotitorul de grup la ora 05:30 

in parcarea din fata ACADEMIEI MILITARE RO-
MANE (Universitatea Nationala de Aparare Carol 
I) - acces dinspre Bd Eroilor, plecare ora 06:00 pe 
traseul Bucuresti - Giurgiu - Ruse - Stara Zagora 
- Svilengrad - Capitan Andreevo - Edirne - Ecea-
bat - Canakka le. Vom trece prin orasul Edirne, 
fosta capitala a Imperiului Otoman, pentru a 
vizita Moscheea Selimiye Camii – cunoscuta ca si 
moscheea celor 999 de ferestre datorita arhitec-
turii unice a cupolei. Seara cazare in Canakkale 
la hotel 2*/3*, timp liber pentru cumparaturi sau 
plimbare prin oras, unul dintre cele mai ieftine 
orase din Turcia.

Ziua 2.  IZMIR - BODRUM
Dimineata dupa micul dejun ne deplasam spre 

TROIA - povestea razboiului troian este una din 
cele mai faimoase din istorie, iar legenda Elenei 
din Troia incanta de 3.000 de ani, apoi spre EFES 
- orasul antic cel mai bine conservat din Turcia. 
Putem vizita Marele Teatru (cu o capacitate de 
25.000 locuri), Biblioteca lui Celsius, Templul lui 
Hadrian si Fantana lui Traian. Seara cina si cazare 
in Bodrum la hotelul ales.

Ziua 3 – 7  BODRUM
Timp liber pentru plaja sau puteti explora cate-

va din frumusetile Turciei participand la excursii 
optionale:

◊ TUR TRADITIONAL – In aceasta zi aveti 
posibilitatea de a parasi pentru putin timp sofisti-
catul Bodrum in care barurile, cafenelele si restau-
rantele se gasesc la tot pasul, pentru a vizita un 
frumos sat de munte, situat la numai 20 de minute 
distanta. Viata rurala turca, aproape neschimbata 
de secole, va reusi sa va surprinda cu siguranta. 
Veti putea vizita casa ceaiului, moschea si cateva 
case traditionale unde veti degusta din delicioasa 
bucatarie turceasca. Deasemeni veti putea admira 
o gama impresionanta de carpete si covoare lu-
crate manual de femeile din sat. 

◊ TURUL BODRUMULUI CU VAPORUL – Va 
puteti bucura de soare in timp ce va plimbati pe 
apele clare si cristaline ale Marii Egee. Croaziera 
va avea cateva opriri in golfuri pitoresti unde aveti 
posibilitatea de a inota, de a face snorkelling sau 
de a va bucura de soare la bordul vaporasului. 
Pranzul va putea fi servit pe puntea vaporului  (op-
tional). Turcia este renumita pentru frumusetea 
tarmurilor, iar aceasta plimbare va ofera ocazia de 
a o descoperi in toata splendoarea ei.

◊ EXCURSIE IN INSULA KOS – Fie ca preferati 
transferul cu ferry-boat-ul sau cu barca rapida, 
odata ajunsi in Insula Kos peisajul va incanta. Fru-
moasa insula greceasca este renumita ca fiind 
locul natal al lui Hipocrate (Parintele Medicinei). 
Vizitand insula veti avea ocazia sa va odihniti la 
umbra batranului platan, unde conform legendei, 
Hipocrate isi invata elevii. Adevarata magie a in-
sulei o veti gasi in capitala, care este un amalgam 
minunat intre trecut si prezent.  

◊ SCUFUNDARI – Scafandrii din Bodrum sunt 
privilegiati prin prisma apelelor ideale ce inconjoa-
ra orasul. Viata marina intensa, paturile de corali 
si buretii, pot fi usor admirate in aceste ape calme 
si cristaline. Cei ce doresc instructaj pentru aceste 
scufundari vor primi tot spijinul necesar (echipa-
ment, instructor, aparat foto digital subacvatic). 

◊ PETRECETI TURCESTE – Puteti petrece o seara 
placuta la un spectacol traditional. Veti lua parte 
la momente artistice cu specific turcesc: muzica 
turceasca live, o mica placere o vechilor otomani 
– o frumoasa dansatoare din buric (o amintire a 
haremului de fete ce dansau pentru placerea sul-
tanilor).

Ziua 8. PAMUKKALE - ISTANBUL
Dimineata dupa micul dejun ne deplasam spre 

Istanbul, cu oprire la PAMUKKALE unde putem 
admira terasele imaculate din calcar - fenomen 
geologic unic in lume si piscina antica a Cleopatrei. 
Seara tarziu sosire si cazare Istanbul hotel hotel 
2*/3*.

Ziua 9. ISTANBUL
Mic dejun. Program liber pentru shopping sau 

va propunem un tur pietonal printre “comorile 
Istanbulului”: Agia Sofia, vechea biserica crestin 
ortodoxa ce a fost transformata in moschee, ne 
va intampina acum cu un muzeu in toata regula, 
la Moscheea Albastra (construita de sultanul 
Ahmet pentru a rivaliza cu Agia Sofia) - cea mai 
mare moschee din Istanbul, vom avea in fata 
una dintre cele mai faimoase atractii ale Turciei. 
In apro pierea acestora ne asteapta si Palatul 

Topkapi, palat ce a gazduit toti sultanii otomani 
vreme de 4 secole, precum si Palatul Scufundat 
(Yerebatan Sarnici) unde putem admira cele 336 
de coloane scufundate printre care se plimba 
sutele de pestisori viu colorati. Seara cazare 
Istanbul hotel 2*/3*.

Ziua 10. ISTANBUL
Mic dejun. Program liber pentru ultimele cum-

paraturi sau va propunem o vizita la Versailles-ul 
Turciei: Palatul Dolmabahce (ultima resedinta a 
sultanilor otomani dupa Topkapi). Legenda spune 
ca Sultanul Abdulmecid nu a vrut sa locuiasca pe 
acelasi pamant cu oamenii de rand si pentru asta 
a dispus umplerea unei parti din mare si constru-
irea palatului pe acest teren. De aceea palatul a 
fost numit Dolmabahce – “pamant furat de la 
mare”. Inainte de a pleca catre Romania, putem 
face cumparaturi in Marele Bazar, una dintre cele 
mai mari piete din lume, cu peste 60 de strazi si 
peste 5000 de magazine. Bazarul este cunoscut 
pentru bijuterii, ceramica pictata manual, covoare, 
broderii, magazinele de vechituri si multe altele si 
atrage zilnic peste 250 000 de cumparatori. In jurul 
orei 18:00 se pleaca spre tara pe traseul Istanbul 
- Capitan Andreevo – Svilengrad - Stara Zagora – 
Ruse – Giurgiu – Bucuresti. 

Ziua 11. DIN NOU ACASA!!! 
Sosire in Bucuresti in functie de trafic.
*Orele de plecare/sosire sunt informative si pot 

suferi modificari in functie de trafic/formalitati vama-
le/incidente neprevazute!
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NISIPURILE DE AUR: Numele stațiunii 
provine dintr-o veche legendă a locului, 

care spune că în urmă cu foarte mulți ani, niște 
pirați au îngropat o mare comoară pe faleza Mă-
rii Negre. Stațiunea de pe malul Mării Negre este 
aflată în partea de nord-est a Bulgariei, situată la 
30 km de Varna și la 12 km de Balcik. 

Plaja are o lungime de 5 km, cu un nisip curat 
și foarte fin, iar marea este de obicei limpede ase-
meni cristalului, caldă și calmă și are o adâncime 
care nu depășește 1,6 m la o distanță de 100-150 
m de plajă. Sezonul turistic durează din mai până 
în octombrie. 

Pe lângă plajă, mare și soare vă puteți relaxa 
într-unul din centrele de înfrumusețare spa, sau 
în centrele de binefacere, care sunt foarte cu-
noscute în întreaga lume.

STATIUNEA SUNNY BEACH se află la 30 km 
nord de orașul Burgas și la sud de orașul 

Varna. Cea mai apropiată stațiune de Sunny 
Beach este Nessebar. 

Stațiunea s-a format pe malul unui golf de o 
frumusețe aparte, un pic mai la nord de stați-
unea-oraș Nessebar. 

Mândria stațiunii sunt dunele de nisip fin din 
partea sudică a stațiunii, malul curat al mării, 
unele plante de pe litoral fiind incluse în Cartea 
Roșie. În afară de factorii naturali precum climat 
blând, ape lipsite de floră și faună dăunătoare, 
plaje curate cu nisip foarte fin, aer curat, fru-
musețea parcurilor, sunt o sumedenie de factori 
creați de om, precum: bazine pentru copii, gră-
dinițe, acvaparcuri, locuri de joacă pentru copii si 
restaurante cu meniuri speciale pentru copii. 

Plaja stațiunii Sunny Beach a fost decorată 
încă din 1996 cu “Blue Flag” pentru servicii de 
calitate înaltă prestate pe litoral.

ALBENA este o stațiune turistică de pe li-
toralul Mării Negre în nord-estul Bulgariei, 

situată la 12 Km de Balcik și 30 km de Varna. Con-
struită special ca stațiune turistică, Albena are un 
stil arhitectonic unitar. Majoritatea hotelurilor, 
situate chiar pe plajă, au maximă expunere la 
soare și acces direct la plajă. 

Albena se situează în apropierea altor centre 
turistice, culturale și comerciale, reușind totuși 
să își păstreze habitatul natural. Deși construită 
pe un teren gol în anii 1960, în prezent arată ca 

un mic oraș, cu centru, străzi și piețe, având chiar 
și retea de transport public – trenuri care circulă 
după un orar prestabilit pe străzile orașului. Stați-
unea are plaja în lungime de 5 km, cu o lățime de 
150 m, cu nisip fin; apa mării fiind curată, calmă și 
caldă. Adâncimea apei nu depășește 1,6 metri la 
o distanță de 100–150 de metri de mal.

STATIUNEA SF. CONSTANTIN SI ELENA 
este una dintre primele staţiuni apărute pe 

litoralul bulgăresc al Mării Negre, construcţia sa 
începând încă din anul 1908. Cea mai veche staţi-
une a Bulgariei poate fi descrisă în doar câteva 
cuvinte prin parcuri intinse, plaje  ascunse într-un 
şir de faleze şi de golfuri mici, nisip fin şi mult 
soare. Denumirea staţiunii Sf. Constantin şi Elena 
vine de la mănăstirea cu acelaşi nume ce se afla 
în zonă. In zilele noastre, biserica mănăstirii a fost 
transformată într-un luxos complex hotelier. 

Staţiunea se află în apropiere de Nisipurile de 
Aur (10 km), la circa 9 km de Varna şi este consi-
derată una dintre cele mai interesante staţiuni de 
pe litoralul bulgăresc întrucât îmbină într-un mod 
cu totul aparte aerul de munte, izvoarele mine-
rale şi apa mării.

Transport cu autocarul  
pe litoralul bulgaresc  

– vara 2015 –
 » Incepand cu 19.06.2015 pana pe 4.09.2015;
 » Plecari in fiecare zi de vineri cu retur in fiecare 
zi de sambata;

 » Bucuresti – imbarcare de la Gara de Nord la 
ora 04:30;

 
 » Tariful  30 euro/pers/dus-intors (plecare din 
Bucuresti spre statiunile Albena, Nisipurile 
de Aur, Sf.Constantin si Elena, Balcik, Obzor, 
Sunny Beach, Nessebar);

 » Tarif 40 euro/pers/dus-intors (plecare din 
Bucuresti spre statiunea Elenite);

 
 » Primul copil pana la 14 ani beneficiaza de gra-
tuitate (insotit de minim 2 adulti);

 » Infantii (0-2 ani) au gratuitate, dar nu benefici-
aza de loc in autocar;

 » La cerere, pentru grupuri, se pot organiza 
curse cu plecari din alte orase din tara.

Albena
Sunny BeachNisipurile de Aur

Sf Constantin si Elena








































