Program charter avion

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

De la 329 €/pers.

Durată
8 zile/7 nopți
Plecări
- în fiecare Marți -

Plecări din
Cluj Napoca
u/

Avans la înscriere
25 euro/ camera

ZIUA 1 - Către Rhodos…
Ȋntalnire la aeroport cu reprezentantul
agenţiei pentru îmbarcare pe cursa charter
spre Rhodos. Sosire în Insula Rhodos și
transfer la hotel pentru cazare.

Util și practic
Specialități culinare:

ZIUA 2 -7 Vă recomandăm următoarele
excursii opţionale:

Turul insulei Rhodos
Vei străbate insula de la est la vest, trecând
prin câteva sate tradiţionale și pe lângă plaje
minunate.
Vei vedea Valea Fluturilor şi Kamiros,
castelul Monolithos, satul Embona renumit
pentru producţia de vinuri (inclusiv o vizită
la fabrica de vinuri Emery), dar și livezi de
măslini și podgorii. Ȋn timpul care îţi
Shopping:
rămâne la dispozitie, te vei putea bucura de
Fie că ești interesat de mărci de plajă în sudul insulei.
Pitaroudia – crochete din năut
Kapamas – carne de capră la cuptor
cu naut și fasole
Soupiorizo – risotto cu caracatiță
Manatsouki – fasole sau naut gătite
într-un vas de pămănt
Rifiki – spate de capră sau oaie
umplut cu orez și gătit într-un vas
de pamânt.

renume sau buticuri, suveniruri sau
accesorii, Rhodos este potrivit
pentru toate gusturile, concurând cu
orice metropolă europeană.
În partea orașului nou se găsesc
mai ales magazine de marcă, iar
pantofii sunt la jumătate de preț
față de restul Europei.
Partea medievală a orașului este
dedicată magazinelor cu bijuterii
din aur și argint. Manopera este de
calitate, iar prețurile foarte bune.
Distracție:
Grecii sunt mari amatori de
distracție nocturnă, iar cluburile şi
barurile oferă atât muzică grecească
live - Bouzoukia - cât și muzică de
club. Pentru seri romantice
și
cocktailuri deosebite mergi în
Odyssey Cafe din Faliraki.
Cel mai fierbinte loc este Sting Bar,
tot din Faliraki unde poți dansa și te
poți distra pe cele mai noi ritmuri.

Excursie în Lindos
Turul începe de la hotel spre estul insulei, la
aprox. 50 km de orașul Rodos, unde se află
localitatea Lindos cu antica acropolă. Este
cel mai vechi și mai frumos sit arheologic
de pe insulă. Pe drum ai posibilitatea să
admiri satele tipice: Afandou, Archangelos,
Malona, Masari. Se face o scurtă oprire în
Archangelos pentru vizitarea fabricii de
ceramică.
Filerimos
La 270 m deasupra nivelului mării se ajunge
la Muntele Filerimos, la acropola anticului
Ialyssos. Chiar pe vârf se situează
Mănăstirea cu hramul Sfanta Fecioară, cu o
faimoasă icoană despre care se spune ca a
fost pictată de Sfântul Luca.
Se pleacă din Filerimos după o pauză pentru
a servi o cafea grecească sau lichiorul
tradițional “șapte ierburi”.

Croazieră în insula Symi
ZIUA 8 – Din nou acasă...
O relaxantă croazieră către Insula Symi cu
siguranţă te va face să trăiești sentimente În cursul zilei se realizează transferul la
hollywoodiene. Mănăstirea Panormitis cu aeroport, pentru întoarcerea în ţară.
biserica Arhanghelului Mihail, bogată în
fresce bizantine va constitui primul popas.
De aici, tot cu vaporul, se ajunge în orășelul
Yalos. Decupată parcă dintr-o pictură, mica
așezare este renumită pentru taverne, dar și
pentru magazine.
Seară grecească
Te invităm sa participi la un program
artistic tradițional grecesc, unde vei putea
savura mancărurile şi băuturile specifice
acestei țări şi, mai mult decât atât, vei putea
învăţa câţiva pași din dansurile tradiţionale:
sirtaki şi zorba.

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

Servicii incluse
Bilet avion cursă charter;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Rhodos a devenit un centru regional
important, mulţumită poziţiei sale,
climatului și atracţiilor naturale. Este
cunoscută ca Insula Soarelui. Pindar o
menţionează într-una din odele sale ca
fiind născută din unirea zeului Helios cu
nimfa Rhoda.
Insula este acoperită de un sol fertil, cu
vegetaţie bogată; cel mai înalt punct de
pe insulă este vârful Atavyros (1.215 m)
situat în partea de sud-vest a insulei.
Insula abundă în locuri încântătoare și
interesante, care merită să fie vizitate,
cum ar fi Valea Fluturilor, satul Triada,
lângă anticul Ialyssos (Ialissos) pe vârful
Filerimos, unde în secolul XV a fost
ridicată mănăstirea cu același nume,
ruinele templelor lui Atena și Zeus,
Kameiros (Kamiros) și ruinele orașului
Dorian, Kalithea cu băile termale,
Koskinou, Afandou, Faliraki și Rodini.

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

Prețul nu include

Plajele de pe insula Rhodos
Faliraki - Se află la 13 km de Rodos. Este
una dintre staţiunile preferate de pe insulă.
Plaja de aici este foarte bine organizată, cu
șezlonguri și umbrele pentru închiriat, precum
și facilităţi pentru practicarea sporturilor
marine. Ȋn jurul plajei sunt o mulţime de
hoteluri, taverne și baruri.
Ixia - Este o staţiune turistică în plină
dezvoltare, aflată la 2 km de orașul Rhodos,
cu multe posibilităţi de shopping, cu taverne
originale grecești și cu o plajă lungă cu
pietricele. Faleza este plină de cafenelele,
barurile și discotecile care se conformează cu
pretențiile tinerilor.
Ialyssos - Se află la 10 km de Rhodos. De-a
lungul falezei sunt foarte multe taverne,
cafenele, magazine și diferite alte posibilități
de distracție. Plaja de aici este una dintre cele
mai cosmopolite plaje din Rodos, cu nisip dar
și cu pietricele. Este o locație populară, ideală
pentru windsurfing.
Kallithea - Satul Kallithea și plaja cu același
nume sunt situate pe coasta de sud-est a
insulei Rodos, la o distanță de 10 km de
capitală. Plaja este foarte aglomerată,
deoarece este renumită pentru izvoarele
termale și saloanele Spa. Este un loc magic,
cu mulți copaci unde poți găsi o mare
varietate de hoteluri și taverne.
Elli - Plaja Elli este plaja centrală în capitala
din Rodos, lângă cazino. Este foarte bine
amenajată cu șezlonguri și umbrele pentru
închiriat, precum și cu o mulțime de taverne.

Compania aeriană:
Aegean Airlines
Orar de zbor:
CLJ 15:45 – RHO 17:45
RHO 13:00 – CLJ 15:00

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

Bine de știut
Turiștii se vor prezenta la aeroport
cu 2 ore înainte de plecare.
Fiecare pasager are dreptul la
maxim un bagaje de cală cu o
greutate totală de până la 20 kg și
un bagaj de mână care nu poate
depăși 7 kg. Nu trebuie sa aveți în
bagajele dumneavoastră obiecte
care ar putea pune în pericol
siguranța
aeronavei
sau
a
pasagerilor.
Orarul de zbor se poate modifica,
astfel, el va fi comunicat cu
exactitate înainte de plecare.
Clasificarea hotelurilor este dată de
autoritațile în domeniu din
respectiva țară.
Hotelurile menționate pot fi
înlocuite cu hoteluri similare fără a
afecta tariful.
Agenția își rezervă dreptul de a
reordona programul excursiilor, în
anumite situații speciale, cu
respectarea
în
totalitate
a
serviciilor.
Agenția nu face partaje la cazare.

Formalități
La frontiera
este obligatorie
deținerea unei carți de identitate
sau pașaport valabil minim 6 luni.
Nu sunt
obligatorii asigurarea
medicală de călătorie și asigurarea
storno însa agenția vă recomandă
să le aveți.
Pentru a putea ieși din țară, copiii
sub 18 ani trebuie sa îndeplinească
urmatoarele
condiții:
să
călătorească cu cel puțin un adult
însoțitor, să aibă asupra lor acordul
ambilor părinți (sau al părintelui
care nu-i însoțește) legalizat la
notariat. Adultul care îi însoțește,
în cazul în care nu este unul dintre
părinti, trebuie să aibă cazier
judiciar pe care să îl prezinte la
frontieră.

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

HOTEL MITSIS ALILA EXCLUSIVE 5*
www.mitsishotels.com
- all inclusive – FALIRAKI –

REDUCERE
De până la 20% la pachet
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Hotelul Mitsis Alila se vinde pe piata romaneasca exclusiv prin touroperatorul Christian Tour, fiind situat intr-o
locatie superba, aproape de foarte multe atracții si puncte de interes, cum ar fi Galeria de Arta Moderna, Palatul
Marelui Maestru si terenul de golf Afandou.
Localizare: Hotel modern, situat pe plaja, in statiunea Faliraki, fiind recomandat atat cuplurilor, cat si
familiilor cu copii. Statia de autobuz este in fata hotelului, iar pana in Rhodos Town sunt doar 8 km.
Facilitatile hotelului: receptie, restaurant, bar, piscina exterioara cu apa de mare, piscina interioara, centru Spa,
jacuzzi, sauna, masaj, miniclub, loc de joaca pentru copii si programe de animatie.
Facilitatile camerelor: Toate camerele dispun de telefon, TV satelit, A/C, mini-frigider, seif, acces
internet, baie cu cadă sau cabina de dus, balcon sau terasă.

Plecări

STANDARD

EARLY
BOOKING

Loc în DBL MV

Loc în DBL MV cu
REDUCERE 20%
aplicată, până la 31.12

EARLY
BOOKING
Loc în DBL MV cu
REDUCERE 15%
aplicată, până la
31.05
493 €
476 €
497 €
509 €
530 €
583 €
689 €

15.04 (Paşte)
580 €
464 €
22.04, 29.04, 06.05
560 €
448 €
13.05
585 €
468 €
20.05
599 €
479 €
27.05
624 €
499 €
03.06
686 €
549 €
10.06, 17.06, 09.09,
810 €
648 €
16.09, 23.09
24.06, 01.07, 02.09
940 €
752 €
799 €
08.07, 15.07, 26.08
999 €
799 €
849 €
22.07, 29.07, 05.08,
952 €
1120 €
896 €
12.08, 19.08
Reducere cazare în DBL cu pat
15 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment cameră SV/pers./sejur
60 €
Supliment cameră Private Pool/ pers./sejur
185 €
Supliment Family Room/pers./sejur
120 €
Supliment SGL
380 €
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani la cazare
100 €
în cameră DBL cu pat suplimentar
Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-12.99 ani plăteste 170 € transportul + taxe aeroport.

OFERTĂ
SPECIALĂ
** LOCURI
LIMITATE
516 €
498 €
521 €
533 €
555 €
611 €
721 €
837 €
889 €
997 €

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la
30% la 15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de
first/ early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază,
acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL MITSIS GRAND 5*
www.mitsishotels.com
– demipensiune –
– Rhodos Town –

REDUCERE
De până la 25% la pachet
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Hotelul Mitsis Grand este amplasat intr-o locatie excelenta pentru cei ce doresc sa exploreze orasul Rodos. De
aici, oaspetii se pot bucura de acces facil la tot ce acest oras plin de viata are de oferit. Acest hotel il puteti gasi
exclusiv in oferta Christian Tour.
Localizare: Mitsis Grand este situat in centrul orasului Rodos, aproape de principalele atractii turistice si la
doar 300 m de port. Distanta pana la aeroport este de 15 km.
Facilitatile hotelului: Hotelul ofera oaspetilor sai restaurante (cu diferite specialitati), snack bar, cafenea, room
service, sala de conferinta, rent a car, schimb valutar, acces internet wireless, baby sitting la cerere, sauna,
centru fitness, curatatorie si spalatorie, minimarket, piscina exterioara, piscina interioara, piscina pentru copii,
programe de animatie, teren de tenis, sporturi nautice.
Facilitatile camerelor: Hotelul dispune de 400 de camere dispuse in trei corpuri de cladire. Toate camerele
dispun de telefon, TV satelit, aer conditionat si sistem de incalzire centralizata, minibar, seif, baie cu cada/dus,
uscator de par, balcon sau terasa, vedere spre mare sau piscina.
STANDARD
Plecări
15.04 (Paște)
22.04, 29.04
06.05
23.09
13.05
20.05, 27.05, 03.06,
10.06, 17.06, 09.09,
16.09
24.06, 01.07
08.07, 15.07, 22.07,
29.07, 05.08, 12.08,
19.08, 26.08, 02.09

Loc în DBL
519 €
465 €
500 €
595 €
645 €

EARLY
EARLY
BOOKING
BOOKING
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
REDUCERE 20%
aplicată, până la 31.12 aplicată, până la 31.05
389 €
441 €
349 €
395 €
375 €
425 €
446 €
476 €
484 €
516 €

OFERTĂ
SPECIALĂ
** LOCURI
LIMITATE
457 €
409 €
415 €
494 €
535 €

680 €

510 €

544 €

564 €

730 €

548 €

584 €

606 €

749 €

562 €

599 €

622 €

Reducere cazare în DBL cu pat
15 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment cameră SV/pers./sejur
25 €
Supliment SGL
180 €
Supliment Suite SV /pers./sejur
350 €
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani la
75 €
cazare în cameră DBL cu pat suplimentar
Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-12.99 ani plăteste 170 € transportul + taxe aeroport.

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la
30% la 15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de
first/ early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază,
acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL MITSIS RODOS MARIS 5*
www.mitsishotels.com
- all inclusive – KIOTARI–

REDUCERE
De până la 20% la pachet
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Acest hotel, construit în stilul unui complex de vacanță, este alegerea perfectă pentru o vacanță de familie. Localizare:
Hotelul este amplasat în Kiotari, direct pe plajă. Rodos Town se află la 60 km de hotel, iar orașul Lindos cu ale sale
acropole la doar 15 km distanță. Exact la ieșirea din hotel se află o stație de autobuz ce face legătura cu Rodos Town și
Lindos.
Facilitățile hotelului: Hotelul oferă 3 piscine exterioare, dar și una interioară, 2 terenuri de tenis, biliard, aerobic, tenis de
masă, soccer pe plajă, polo în apă, 2 tobogane (unul de adulți și unul de copii), un salon de înfrumusețare, sală de
conferințe, sală de bridge, internet cafe, centru spa și wellness, pool bar, beach bar, restaurant principal, restaurante a-lacarte.
Facilitățile camerelor: Hotelul a fost complet renovat în anul 2010 iar camerele sunt decorate modern, în culori calde și
mobilier din lemn, iar facilitățile de ultimă generație asigură tot confortul necesar. Printre acestea se numără încălzire
individuală și aer condiționat, baie proprie cu uscător de păr, telefon cu apelare directă, minibar (oferă apă, suc si bere
gratuit), TV prin satelit, balcon/ terasă, podea din marmură.

STANDARD
Plecări

Loc în DBL
MV

EARLY
BOKING
Loc în DBL MV cu
REDUCERE 20%
aplicată, până la
31.12
529 €
571 €
620 €
629 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL MV cu
REDUCERE 15%
aplicată, până la
31.05
560 €
605 €
657 €
667 €
706 €

OFERTĂ
SPECIALĂ
**
LOCURI
LIMITATE
592 €
638 €
694 €
704 €
746 €

16.09, 23.09
661 €
03.06
714 €
10.06, 17.06
775 €
09.09
786 €
24.06, 01.07, 26.08,
833 €
666 €
02.09
08.07, 15.07, 22.07,
754 €
797 €
29.07, 05.08, 12.08,
890 €
712 €
19.08
Reducere cazare în DBL cu pat
20 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment cameră SV/Bungalow
20 €
SSV/pers./sejur
Supliment Family Bungalow/ pers./sejur
90 €
Supliment Maisonette/pers./sejur
120 €
Supliment SGL
210 €
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani la
100 €
cazare în cameră DBL cu pat suplimentar
Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-12.99 ani plăteste 170 euro transportul +
taxe aeroport; Al 2-lea copil 2-12.99 ani gratuit in Family Bungalow/ Maisonnette plăteşte 170 €
transportul + taxe aeroport.

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la
30% la 15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de
first/ early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază,
acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL MITSIS FALIRAKI BEACH 4*+
www.mitsishotels.com
- all inclusive – FALIRAKI–

REDUCERE
De până la 20% la pachet
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Hotelul este situat pe plaja cu nisip fin din Faliraki , la câteva minute distanță de principalele atracții istorice și
culturale de pe insulă.
Localizare: Hotelul se află în centrul staţiunii Faliraki, la 15 km distanţă de oraşul Rodos şi la 20 de km de
aeroport.
Facilitățile hotelului: Hotelul dispune de o piscină exterioară, recepţie (24 h), cameră de bagaje,
babysitting/servicii pentru copii, spălătorie, teren de tenis, cameră de jocuri, centru spa, teren de joacă pentru
copii, biliard, tenis de masă, închirieri biciclete, echipă de animaţie, bar, două restaurante (à la carte si bufet),
snack bar, wifi gratuit în locurile publice, parcare.
Facilitățile camerelor: Camerele sunt complet renovate si au vedere la mare sau la gradină, fiind dotate cu aer
condiționat si încălzire individuală, baie cu cadă / duș, uscător de păr, linie telefonică directă, mini-frigider, TV
prin satelit, balcon / terasă, seif (contra cost), pardoseală din marmură.
STANDARD
Plecări

Loc în DBL SV

EARLY
BOOKING
Loc în DBL SV cu
REDUCERE 20%
aplicată, până la
31.12
560 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL SV cu
REDUCERE 17%
aplicată, până la
31.05
579 €
687 €

OFERTĂ
SPECIALĂ
**
LOCURI
LIMITATE
613 €
727 €

23.09
700 €
03.06, 10.06, 17.06,
830 €
664 €
09.09, 16.09
02.09
886 €
709 €
735 €
777 €
26.08
918 €
734 €
760 €
804 €
24.06, 01.07, 08.07,
809 €
855 €
975 €
780 €
19.08
15.07, 22.07, 29.07,
849 €
899 €
1025 €
820 €
05.08, 12.08
Reducere cazare în DBL cu pat
20 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment Family Room GV/pers./sejur
100 €
Supliment SGL
240 €
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani la
100 €
cazare în cameră DBL cu pat suplimentar
Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-12.99 ani plăteste 170 euro transportul + taxe aeroport;
Al 2-lea copil 2-12.99 ani gratuit in Family Room, plăteste 170 € transportul + taxe aeroport.

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la
30% la 15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de
first/ early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază,
acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL KRESTEN ROYAL VILLAS & SPA 5*
www.thekrestenroyal.gr
– all inclusive –
– Kallithea –

REDUCERE
De până la 23% la pachet
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Kresten Royal Villas & Spa Hotel este un hotel recent deschis, in aprilie 2010, construit in stil modern, dar
combinat cu arhitectura traditionala.
Localizare: Hotelul Kresten Royal Villas & SPA este situat la 5,5 km de orasul Rodos, la cativa metri de
izvoarele minerale din statiunea Kallithea si la 120 m distanta de plaja.
Facilitati hotel: Hotelul Kresten Royal Villas & Spa pune la dispozitia oaspetilor sai o piscina exterioara cu
apa de mare, doua piscine exterioare cu apa dulce, o piscina pentru copii, o piscina interioara incalzita, sala de
fitness, spa, precum si supermarket, mini-market, magazin de suveniruri.
Facilitati camere: Camerele sunt spatioase si dotate cu aer conditionat, baie privata cu cada, uscator de par,
halat si papuci, TV prin satelit, telefon direct, mini frigider, seif, internet, terasa sau balcon.
Activitati/Divertisment: Hotelul organizeaza seri grecesti cu dansuri folclorice, precum si diferite programe de
animatie in fiecare zi, barbeque party cu muzica live. Va puteti relaxa in lounge unde veti gasi un TV-video sau
in zona wellness cu sauna, masaj, baie cu aburi, centru de fitness, hammam, piscine. Pentru cei pasionati de
sport pot inchiria terenuri de tenis, teren de fotbal, teren de baschet si volei.
STANDARD
Plecări

Loc în DBL
Superior SSV

27.05
796 €
23.09
804 €
03.06
812 €
10.06, 16.09
838 €
17.06, 09.09
878 €
24.06, 01.07,
08.07,15.07, 22.07,
947 €
29.07, 05.08, 12.08,
19.08, 26.08, 02.09
Reducere cazare în DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
Supliment SV/ pers./sejur

EARLY
BOOKING
Loc în DBL Superior
SSV cu REDUCERE
23% aplicată, până la
31.12
592 €
619 €
625 €
645 €
676 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL Superior
SSV cu REDUCERE
15% aplicată, până
la 31.05
651 €
680 €
687 €
709 €
743 €

729 €

802 €

OFERTĂ
SPECIALĂ
** LOCURI
LIMITATE
672 €
703 €
710 €
733 €
768 €
829 €

20 €
460 €
30 €

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Un copil 2-12.99 ani plăteşte 170 € transportul + taxe aeroport.
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la
30% la 15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de
first/ early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază,
acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL LINDOS IMPERIAL 5*
www.lindoshotels.com
– all inclusive –
– Kiotari –

REDUCERE
De până la 25% la pachet
Ofertă limitată până la epuizarea locurilor

Hotelul Lindos Imperial ofera servicii impecabile si facilitati de cea mai buna calitate, fiind recomandat atat pentru
familii, cat si pentru cupluri sau grupuri.
Localizare: Hotelul Lindos Imperial este situat intr-o locatie minunata, la malul marii, in orasul Kiotari, la 10 km de
statiunea Lindos, 50 km de Rhodos si la 55 km de aeroport.
Facilitatile hotelului: Hotelul dispune de receptie, 4 restaurante, baruri, exchange, rent-a-car, Spa & Wellness,
piscina interioara, hammam, sauna, masaj (contra cost), minimarket, magazine de suveniruri, boutique, loc de joaca
pentru copii, mini club ( pentru copii intre 4 – 12 ani ), piscina exterioara cu umbrele si sezlonguri, piscina pentru
copii.
Facilitatile camerelor: Hotelul detine 451 de camere, elegante si spatioase, cu vedere la mare, ce pun la dispozitia
oaspetilor urmatoarele facilitati: aer conditionat, telefon, TV satelit, LCD, seif, mini frigider, baie cu dus sau cada,
uscator de par, balcon / terasa.
Activitati/Divertisment: Oaspetii pot merge la teatrul din incinta hotelului, sala de fitness, teren de tenis, mini
fotbal, volei pe plaja privata, diverse sporturi acvatice. Hotelul organizeaza, de asemenea, programe de animatie.

771 €
799 €
825 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE
17% aplicată,
până la 31.05
636 €
660 €
682 €

839 €

629 €

692 €

732 €

879 €

659 €

726 €

768 €

Plecări
Loc în DBL
03.06, 23.09
10.06, 16.09
17.06
24.06, 01.07, 08.07,
26.08, 02.09, 09.09
15.07, 22.07, 29.07,
05.08, 12.08, 19.08

OFERTĂ
SPECIALĂ

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE
25% aplicată,
până la 31.12
578 €
599 €
619 €

STANDARD

** LOCURI
LIMITATE
672 €
698 €
721 €

Reducere cazare în DBL cu pat
20 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
410 €
Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani la cazare
200 €
în cameră DBL cu pat suplimentar
Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-11.99 ani plăteşte 170 € transportul + taxe aeroport.

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la 30% la
15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ early
booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se
aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL LINDOS VILLAGE 5*
www.lindoshotels.com
- all inclusive –
- Lindos -

REDUCERE
De pana la 30% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Dacă sunteți gata pentru o vacanță liniștitoare, hotelul Lindos Village este exact locația dorită. Hotelul se afla la o
distanta de aproximativ 4 km de centrul istoric al statiunii Lindos, 45 km de Rhodos Town si la 43 km de aeroport.
Localizare: hotelul este situat pe un deal, care priveşte peste Marea Egee, la aproximativ 300 m distanţă de plajă.
Este recomandat familiilor cu copii, dar nu numai şi se află la doar câteva sute de metri de staţia de autobuz de unde
puteţi lua o cursă către toate punctele importante ale insulei.
Facilităţi hotelului: recepţie, restaurant, restaurant/ taverna greceasca a la carte, lobby bar, bar, lift, baby sitting,
magazine de suveniruri, ziare, masaj, sală de gimnastică, rent-a-car, centru de inchiriat biciclete, parcare, gradină.
Facilităţile camerelor: hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi 187 de camere dotate cu: telefon, satelit TV, AC,
seif, baie cu duş, uscator de par, balcon / terasa.
Piscina: hotelul are 2 piscine exterioare, piscină pentru copii, bar la piscina.
Divertisment: diferite sporturi acvatice, volei pe plajă, baschet, mibi fotbal, tenis de masă, sală de fitness, teren de
joacă pentru copii.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL
03.06
756 €
10.06, 23.09
799 €
17.06, 09.09, 16.09
822 €
24.06, 01.07, 26.08,
869 €
02.09
08.07, 15.07, 22.07,
29.07, 05.08, 12.08,
899 €
19.08
Reducere cazare in TPL/fiecare
persoana
Supliment SGL

EARLY
EARLY
BOOKING
BOOKING
Loc in DBL cu
Loc in DBL cu
REDUCERE 30%
REDUCERE 25%
aplicata pana la 31.12 aplicata pana la 10.05

OFERTĂ
SPECIALĂ
**LOCURI
LIMITATE

529 €
559 €
575 €

565 €
596 €
614 €

600 €
634 €
653 €

608 €

649 €

690 €

629 €

671 €

714 €

20 €

390 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul şi al 2-lea copil 2-11.99 ani platesc fiecare 170 € transportul + taxe aeroport.

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la 30% la
15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ early
booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se
aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL LINDOS ROYAL 4*+
www.lindoshotels.com
- all inclusive - Lindos -

REDUCERE
De până la 22% la cazare
Ofertă limitată până la epuizarea locurilor

Complexul hotelier Lindos Royal este construit în stilul tradițional grecesc, fiind înconjurat de grădini frumos
amenajate ce încadrează impunătoarele piscine.
Localizare: Hotelul Lindos Royal este situat în staţiunea Lindos, într-o locație superbă, la mare, recomandat atât
familiilor cu copii, cât și grupurilor de prieteni. La 5 km distanță este oraşul Lindos, la 45 km este Rhodos Town şi
la 53 km este aeroportul.
Facilităţile hotelului: Hotelul pune la dispoziţia clienţilor săi recepţie, restaurant, bar, lift, AC în lobby, internet
(contra cost), grădini, sală de conferinţă, magazine de suveniruri, stand cu ziare, rent-a-car, casă de schimb valutar,
masaj, centru de înfrumusețare și parcare gratuită.
Facilităţile camerelor: camerele hotelului sunt în număr de 294 şi sunt dotate cu: telefon, TV satelit, AC, frigider,
baie cu cadă sau duş, uscător de păr, balcon sau terasă.
Piscină: hotelul pune la dispoziţia clienţilor 3 piscine exterioare, piscină pentru copii, bar la piscină.
Sport și agrement: centru de fitness, mini club pentru copii, programe de animaţie, teren de tenis, volei pe plajă și
facilităţi pentru practicarea sporturilor acvatice.
STANDARD
Plecări
Loc în DBL
03.06
10.06, 23.09
17.06
24.06, 01.07, 09.09,
16.09
08.07, 02.09
15.07, 26.08
22.07, 29.07, 05.08,
12.08, 19.08

678 €
718 €
733 €
754 €
764 €
782 €
807 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 22%
aplicată, până la
31.12
529 €
560 €
572 €
588 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 17%
aplicată, până la
10.05
561 €
594 €
607 €
623 €

596 €
610 €
629 €

632 €
648 €
667 €

OFERTA
SPECIALA
** LOCURI
LIMITATE
593 €
628 €
642 €
659 €
668 €
685 €
706 €

Reducere cazare în DBL cu pat
20 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
390 €
Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil şi al 2-lea copil 2-11.99 ani plătesc fiecare 170 € transportul + taxe aeroport.

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la 30% la
15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ early
booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se
aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL COSMOPOLITAN 4*
- all inclusive - Ixia -

REDUCERE
De până la 20% la pachet
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Hotelul, modern construit, înconjurat de grădini spectaculoase, peisaje ce îți taie respirația și o vedere panoramică asupra
golfului Trianda, oferă turiștilor servicii de înaltă calitate și o vacanță de neuitat. Este un complex hotelier care îmbină
calitatea și confortul cu ospitalitatea tradițional grecească. Hotelul este recomandat tuturor categoriilor de vârstă.
In stațiune se pot practica sporturi acvatice și există multiple posibilități pentru distracție.
Localizare: Hotelul, recent renovat este situat în renumita stațiune Ixia, la 14 km de aeroport și la numai 3.5 km de orașul
Rhodos.
Facilitațile hotelului: Acesta pune la dispoziția oaspeților săi urmatoarele facilități: recepție, restaurante, bar, lobby bar,
cameră pentru bagaje, TV lounge, rent a car, curățătorie, spălătorie, serviciu medical și baby sitting la cerere, internet Wi-Fi
(contra cost), 2 săli de conferință.
Facilitațile camerelor: Toate cele 377 de camere construite în stil modern și confortabil, din clădirea principală și anexe,
sunt dotate cu telefon, TV satelit, A/C individual, încălzire, frigider, seif (contra cost), internet Wi-Fi (contra cost), baie
modernă cu duș sau cadă, uscător de păr și balcon sau terasă.
Piscină: Hotelul dispune de 2 piscine exterioare pentru adulți și una pentru copii, cu șezlonguri și umbrele gratuite,
prosoape de plajă și un bar la piscine.
Sport și agrement: teren de tenis, săli de jocuri, biliard, tenis de masă, baschet, închiriere rachete şi mingi de tenis, jocuri
electronice, loc de joacă și mini club pentru copii, sporturi nautice. În timpul zilei echipa de animatori a hotelului
organizează programe de divertisment pentru adulți și copii.

STANDARD
Plecări
Loc în DBL

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată, până la
31.12
529 €
542 €
557 €
562 €
574 €
590 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 15%
aplicată, până la
31.05
560 €
574 €
590 €
595 €
608 €
625 €

OFERTĂ
SPECIALĂ
** LOCURI
LIMITATE

03.06
661 €
579 €
10.06
678 €
593 €
23.09
696 €
610 €
17.06
703 €
615 €
09.09, 16.09
718 €
628 €
24.06, 01.07, 02.09
738 €
646 €
08.07, 15.07, 22.07,
29.07, 05.08, 12.08,
786 €
629 €
667 €
689 €
19.08, 26.08
Reducere cazare în DBL cu pat
20 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
322 €
Reducere al 2-lea copil 2-13.99 ani la
150 €
cazare în Family Room
Supliment Family Room
130 €
Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 170 € transportul + taxe
aeroport.
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la 30%
la 15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu
se aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL BLUE SEA BEACH RESORT 4*
www.blueseahotel.gr
- demipensiune – Faliraki –

REDUCERE
De până la 20% la pachet
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
O destinație cu un farmec aparte, un amplasament inedit și facilități de relaxare sunt câteva dintre atuurile cu care
se poate mândri Hotelul Blue Sea din frumoasa stațiune Falikari.
Localizare: Blue Sea este un hotel modern situat pe una dintre cele mai frumoase plaje cu nisip ale insulei, la
doar 2 km de faimoasa plajă Faliraki cu numeroase magazine, baruri, taverne și multe alte facilități.
Facilitățile hotelului: recepție, restaurant principal, restaurant pe plaja, lobby, bar, snack bar, tavernă, bar pe
plajă, baby cot la cerere, spălătorie, schimb valutar, internet corner (contra cost), saună, masaj, jacuzzi.
Facilitățile camerelor: Hotelul deține 316 camere spațioase și luminoase, decorate modern cu telefon, TV, radio,
A/C, frigider, baie cu duș sau cadă, uscător de păr și balcon cu vedere la mare sau la munte.
Piscină: piscină interioară și exterioară, piscină pentru copii și bar la piscină.
Sport și agrement: centru fitness, aerobic, loc de joacă pentru copii cu diferite jocuri electronice și mini club, 2
terenuri de tenis, volei pe plaja, teren de fotbal, tenis de masă, biliard, sporturi acvatice.

598 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL BV cu
REDUCERE 20%
aplicată, până la 31.12
478 €

650 €

520 €

703 €

562 €

STANDARD
Plecări

23.09
03.06, 10.06, 17.06,
09.09, 16.09
24.06, 01.07, 08.07,
15.07, 22.07, 29.07,
05.08, 12.08, 19.08,
26.08, 02.09

Loc în DBL
BV

OFERTĂ
SPECIALĂ

EARLY
BOOKING
Loc în DBL BV cu
REDUCERE 15%
aplicată, până la 15.05
506 €
550 €

** LOCURI
LIMITATE

595 €

629 €

534 €
581 €

Reducere cazare în DBL cu pat
28 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment cameră SV/pers./sejur
80 €
Supliment SGL
290 €
Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani la
130 €
cazare în cameră DBL cu pat suplimentar
Supliment All Inclusive/ pers./zi
10 €
Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-11.99 ani plăteşte 170 € transportul + taxe aeroport.

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la 30%
la 15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu
se aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL SIRENE BEACH 4*
- all inclusive – Ixia –

REDUCERE
De până la 25% la pachet
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Hotelul Sirene Beach beneficiază de o locaţie liniştită, oferind toate serviciile și facilitățile necesare pentru
petrecerea unei vacanțe memorabile în insula Rhodos.
Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Ixia, pe prima linie de la plajă (50 m distanță care se parcurg
traversând strada), la 2 km de orașul Rodos și la 15 km de aeroport.
Facilitățile hotelului: Hotelul pune la dispoziția turiștilor recepție, restaurant, bar, rent a car, curățătorie și
spălătorie, acces internet (contra cost), piscină exterioara, piscină pentru copii și parcare.
Facilitățile camerelor: Camerele sunt dotate cu telefon, TV satelit, aer condiționat, seif (contra cost), frigider,
baie cu cadă sau duș, uscător de păr, balcon sau terasă.
Sport și agreement: Pentru petrecerea timpului liber hotelul va pune la dispoziție tenis de masă, billiard, loc de
joacă pentru copii și sporturi acvatice pe plajă.

03.06, 23.09

571 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL MV
cu REDUCERE
25% aplicată,
până la 31.12
428 €

10.06, 09.09, 16.09

619 €

464 €

STANDARD
Plecări

Loc în DBL
MV

EARLY
BOOKING
Loc în DBL MV
cu REDUCERE
20% aplicată,
până la 31.05
455 €

493 €
17.06
655 €
491 €
522 €
24.06, 26.08, 02.09
675 €
506 €
538 €
01.07, 08.07
695 €
521 €
554 €
19.08
711 €
533 €
566 €
15.07, 22.07, 29.07, 05.08,
745 €
559 €
594 €
12.08
Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar
10 €
/fiecare persoană
Supliment cameră SV/pers./sejur
15 €
Supliment SGL
390 €
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani la cazare
80 €
în cameră DBL cu pat suplimentar
Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-12.99 ani plăteşte 170 € transportul + taxe aeroport.

OFERTĂ
SPECIALĂ
** LOCURI
LIMITATE
481 €
522 €
553 €
570 €
587 €
600 €
629 €

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la 30%
la 15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu
se aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL MIRALUNA GARDEN 3*+
- all inclusive – KIOTARI–

REDUCERE
De până la 25% la pachet
Ofertă limitată până la
epuizarea locurilor
Miraluna Garden este un complex impresionant care pune la dispoziţia turiştilor săi toate facilităţile necesare
pentru a petrece un sejur de neuitat.
Localizare: Kiotari este un sat tradiţional situat pe partea de sud-est a insulei Rodos. Complexul Miraluna se
se află în Kiotari, la 15 km de frumosul oraş Lindos.
Facilităţile hotelului: La hotelul Miraluna din Kiotari turiştii au parte de toate serviciile şi facilităţile necesare.
Printre acestea se numără: 2 piscine exterioare, 1 piscină pentru copii, Aqua Club pentru copii
cu vaporaş de piraţi şi tobogane, o plajă privată, magazine de suveniruri, salon TV, amfiteatru pentru spectacole,
club şi centru de sănătate, cu piscină interioară, saună, jacuzzi şi sala fitness.
Serviciile contra cost, care nu intră în facilităţile All Inclusive sunt următoarele: umbrele şi şezlonguri la plajă
şi piscine, băuturi de circulaţie internaţională, cocktailuri, billiard, prosoape la plajă. Hotelul mai dispune de teren
de tenis, basket, volei, volei pe plajă, fotbal pe plajă şi sporturi nautice. Hotelul are un restaurant principal, un
snack-restaurant şi o tavernă cu specific grecesc, pool bar, beach bar.
Facilităţile camerelor: Camerele de la Miraluna sunt spaţioase şi comfortabile. Toate sunt dotate cu verandă,
frigider, aer condiţionat (gratuit), wi-fi (contra cost), telefon, baie proprie si uscător de păr.

539 €
567 €
607 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
aplicată, până la 31.12
404 €
425 €
455 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată, până la 31.05
429 €
452 €
484 €

639 €

479 €

509 €

STANDARD
Plecări
Loc în DBL
03.06, 16.09, 23.09
10.06, 17.06, 09.09
24.06, 01.07
08.07, 15.07, 22.07,
29.07, 05.08, 12.08,
19.08, 26.08, 02.09

Reducere cazare în DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL

OFERTĂ
SPECIALĂ
** LOCURI
LIMITATE
444 €
467 €
501 €
527 €

15 €

200 €
Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul şi al 2-lea copil 2-12.99 ani plătesc fiecare 170 € transportul + taxe aeroport.

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la 30%
la 15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu
se aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL EVI 3*
www.evihotel.gr
-all inclusive– Faliraki –

REDUCERE
De până la 30% la pachet
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor

Localizare: Hotelul Evi este situat în Faliraki, una dintre cele mai populare zone turistice ale insulei, oferind plaje
nisipoase, viață de noapte intensă și numeroase posibilități de practicare a sporturilor acvatice.
Facilitățile hotelului: Oaspeții hotelului au la dispoziție recepție, restaurant, snack bar, cocktail bar, seif (contra
cost), acces internet (contra cost), lounge cu televizor, bar la piscină, piscină cu șezlonguri și umbrele gratuite și
mini market.
Familiile cu copii pot gasi aici loc de joacă și piscină pentru copii.
Facilitățile camerelor: Hotelul oferă oaspeților 240 camere confortabile dotate cu telefon, aer condiționat,
minibar/frigider, baie cu duș sau cadă, balcon sau terasă.

STANDARD
Plecări
Loc în DBL

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE
30% aplicată,
până la 31.12
329 €
359 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE
26% aplicată,
până la 31.05
346 €
378 €

OFERTĂ
SPECIALĂ
** LOCURI
LIMITATE

16.09, 23.09
470 €
03.06, 10.06, 09.09
513 €
17.06, 24.06, 01.07,
542 €
379 €
399 €
26.08, 02.09
08.07, 15.07, 22.07,
29.07, 05.08, 12.08,
554 €
388 €
409 €
19.08
Reducere cazare în DBL cu pat
10 €
suplimentar /fiecare persoană
Supliment SGL
130 €
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani la
50 €
cazare în cameră DBL cu pat suplimentar
Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-12.99 ani plăteşte 170 € transportul + taxe aeroport.

363 €
397 €
419 €
429 €

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera la înscriere, diferenta de plata pana la 30%
la 15.01 si restul pana la 100% a se achita cu 60 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/
early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu
se aplică la taxe sau suplimente.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

