
 

 

 

 

 

 

    Charter Avion  

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- în fiecare Miercuri- 
 

 
 

8 zile/ 7 nopți 

 
          

               

 

București 
 

 

 

30% 
 

 

 

Fira, capitala insulei, te așteaptă 

cu multe baruri, magazine, 

cafenele şi taverne, unele oferind 

o priveliște spectaculoasă către 

Caldera. Pe străzile pietruite ale 

orașului întalnim o combinație 

perfectă între vechi şi nou. 

Oia găzduiește cele mai 

frumoase priveliști din Santorini: 

apusuri spectaculoase, clădiri 

albe cu acoperișuri albastre. 

Acesta este cel mai pitoresc sat 

al Greciei, așa că asigură-te că 

nu vei uita camera foto acasă. 

Pyrgos, satul situat la cea mai 

mare înalțime, își păstrează 

trăsăturile medievale. 

Vă recomandăm  drumețiile, să 

explorați insula la pas, nu veți 

regreta. De asemenea puteți 

închiria şi biciclete. 

        

 
 

 

Insula Santorini, aflată în sudul Mării Egee la 120 

de mile marine de Creta, atrage turistii mai ales 

datorită faimei potrivit căreia în această regiune s-

a găsit legendara Atlantida. Aici se află un sat-

castel, Pyrgos, celebru pentru că are mai multe 

biserici (75) decât case. De altfel, se spune că 

Santorini este locul în care "sunt mai multe 

biserici decât case, mai mult vin decât apă, mai 

multi măgari decât bărbați".  

Numele Santorini este unul recent, și vine de la 

biserica de pe insulă, închinată Sfintei Irene, 

numită Aghia Irini de greci și Santa Rini de 

marinarii străini. 

Monument de arhitectură și geologie, insula este 

pentru mulți emblema vizuală a Greciei. Un spațiu 

care s-a născut prin dispariția unei civilizații.  

Stâncile "povestesc" despre cea mai mare 

catastrofă naturală ce a scuturat Mediterana, dar 

care a creat două plaje faimoase în lume, Plaja 

Rosie și Plaja Neagră, și un decor fabulos pentru 

asfințitul soarelui. 

 

ZIUA 1  – Bine ați venit în Paradis! 

Întalnire la Aeroportul Internațional Otopeni 

București cu reprezentantul agenției pentru 

formalitațile de check-in și îmbarcare. Se ajunge 

în Santorini pe aeroport în aproximativ o oră, de 

unde se realizează transferul la hotel. Cazare la 

hotel in funcție de varianta aleasa. 

 

ZIUA 2 – 8 Propunem urmatoarele excursii 

opționale: 

Descoperiți sudul Insulei Santorini 

Excursia incepe din partea de sud a insulei 

Santorini. Prima oprire va fi la Mănăstirea Prophet 

Elias construită în cel mai înalt punct al insulei 

Santorini, unde panorama asupra insulei taie 

respirația oricărui vizitator. 

 

Apoi se vizitează cel mai tradițional sat din 

Santorini, Megalohori.  Excursia continuă cu 

Akrotiri, sit arheologic, unde există un castel 

venețian și numeroase biserici. Veți vizita 

imprejurimile acestei asezări antice, iar apoi 

veți pleca spre satul Emborio, un sat mare 

situat in partea de sud a insulei. Parasiți satul 

și este timpul să savurați specialitățile de la 

Salty Beach Club sau să vă relaxați pe plaja 

Perivolos. Excursia se incheie cu degustare la 

o vinărie care are și o priveliște superbă 

asupra vulcanului. 

Thira antica 

Plecare din Kamari. Se vizitează Thira antica,  

așezat pe muntele Messa Vouno, la altitudinea 

de 356 m. A fost inființată în sec 9 i.H. de 

către coloniștii Dorieni conduși de Theras, și a 

continuat să fie locuită până la inceputul 

periodei Bizantine. 

Apus în Oia  

Prima vizită din această excursie va fi la 

Mănăstirea Panagia Episkopi, construită în 

perioadă bizantină (secolul 11 i.e.n.) cu pereţii 

foarte frumos pictaţi. Biserica a reuşit să 

supravieţuiască multor cutremure. Excursia 

continuă cu Meşa Gonia, a€ œsatului 

fantomelor” ce a fost părăsit după cutremurul 

din 1956. În drumul spre Oia se face o oprire 

la rămăşiţele castelului veneţian din Pyrgos, 

apoi în Imerovigli, pentru a admira priveliştea 

superbă asupra vulcanului. Ultima oprire va fi 

în Oia, unde se vizitează galeriile de artă ale 

artiştilor ce îşi expun aici creaţiile inspirate de 

frumuseţea locului. Excursia se încheie în 

satul Oia unde veţi admira un apus de soare 

spectaculos. 

Croazieră Caldera 

Tranfer în portul Anthinios, unde se face 

îmbarcarea pe un vapor tradiţional. Prima 

oprire va fi la Insula Nea Kameni, unde  vă 

veţi  apropia  de  craterul  Vulcanului,  încă 

activ. Nea Kameni s-a format în urma unei 

erupţii vulcanice între anii 1550 - 1500 i.e.n. 

Astfel s-a format Caldera şi încă 2 mici insule, 

Thirassia şi Nea Kameni. Ultima  oprire  este 

la  Insula  Thirassia  unde puteţi lua prânzul 

sau face o baie.  Excursia se încheie în satul 

Oia unde veţi admira un apus de soare 

spectaculos. 

 

ZIUA 8 – Sfarșitul unui vis... 

După micul dejun se face transferul la 

aeroport unde are loc îmbarcarea. Sosire în 

București pe  Aeroportul International 

Otopeni. 

Plecări 

Durată 

Avans la înscriere 

Plecări din 

HOTEL ZEUS 

FLORA STUDIOS 

 

 

Util şi practic 

HOTEL 

TERRA BLUE 4* 

De la 195 

euro/pax 

HOTEL ALIA 3*+ 

HOTEL 

POSEIDON 

BEACH 3* 



 

Santorini este formată dintr-un grup de 5 insule 

mai mici ce au apărut în urma erupţiei 

devastatoare de acum 3600 de ani a vulcanului cu 

acelaşi nume, erupţie care a avut ca efect 

scufundarea în mare a părţii centrale a insulei şi 

apariţia actualei Caldera - o lagună ce măsoară 

aproximativ 12 km pe 7 şi adâncă de vreo 400 m.  
O dată ce ai pus piciorul pe pământ, privirea îţi 

este atrasă de pereţii de roci vulcanice de diverse 

nuanţe, parcă pictate (de la alb-gri la roşu, maro, 

negru), perfect asortate cu albastrul pur al mării 

Egee. Casele de un alb orbitor, cu acoperişuri 

rotunjite, par chilii săpate în lavă pietrificată. 

Între acestea, străduţele mici şi înguste duc spre 

magazine şi taverne cu privelişte către mare. Dar 

ca să te convingi, trebuie să le vezi. 

    

Viața de noapte în Santorini 
În Fira și pe plajele Perissa și Kamari: ENIGMA 

Night Club; KOO NIGHT CLUB - Fira; DOM 

NIGHT CLUB - Kamari 

 

Sporturi marine 
Wave water Sports Club, situat pe plaja 

Perivolos, langa "Chili" Bar.  

Jet Watersports: jet ski, water ski, wind surf , pe 

plaja Kamari. 

 

Cumpăraturi în Santorini 
Bijuterii- THOMAS JEWELLERY; Linderi Gold 

Jewerly; suveniruri tradiționale - Fira; băuturi: 

Canava Antonis Argiros - Exo Gonia. 

 

Vinurile locale 
Boutari (Megalochori); Antoniou (Megalochori)  

Canava Roussos (Mesa Gonia);  Sigalas (Ia); 

Koutsoyannopoulos (Messaria); Santo Wines 

(Pyrgos). 

 
IMEROVIGLI 

 

-Peisaje deosebite 
Imerovigli este zona cea mai înaltă din Santorini 

și astfel beneficiază de peisaje spectaculoase. Fira 

se află la 2 km depărtare, o scurtă distanță 

parcursă cu autobuzul sau taxiul, unde poți găsi 

baruri, taverne, restaurante și discoteci. 

 

 

PERIVOLOS 

 

-Albastrul marii 

-Plaje linistite 

Plajele pitorești din Perivolos sunt  localizate în 

apropiere de Perissa, la aproximativ 3 km 

depărtare. Plaja este cunoscută pentru albastrul 

strălucitor al mării și pentru  că este una dintre 

cele mai liniștite zone de plajă din Santorini. În 

Perivolos se poate ajunge foarte ușor din Perissa 

cu autobuzul. Turiștii dornici de sport pot 

parcurge această distantță pe jos şi se pot bucura 

de peisaje foarte frumoase. 

 

KAMARI 

-Relaxare 

-Plină de viața  

Kamari este adăpostit în spatele vulcanului. 

Mesa Vouno este localizat la 10 minute de 

aeroport, în partea de sud est a insulei. Un sat 

tradiţional care s-a transformat într-una 

dintre cele mai renumite staţiuni ale insulei. 

Aici puteţi găsi baruri, restaurante, taverne 

greceşti, cluburi şi magazine, toate menite să 

facă din Kamari locul ideal pentru petrecerea 

vacanțelor dumneavoastră. Staţiunea oferă 

multiple posibilităţi pentru practicarea 

sporturilor de apă. 

OIA 

-Relaxare 

-Apusuri de soare spectaculoase 
Staţiunea Oia se desfăşoară în extremitatea 

Nordică a insulei într-o zonă stâncoasă. Este 

al doilea mare oraş  al insulei. Găzduieşte 

cele mai spectaculoase peisaje din Santorini, 

iar renumitele apusuri de soare merită să fie 

văzute chiar dacă în sezon staţiunea este mult 

prea aglomerată. Majoritatea  clădirilor sunt  

construite din rocă vulcanică şi este foarte 

uşor să te pierzi printre străduţele înguste ale 

acestei staţiuni. Liniştea desăvârşită, culorile 

pastelate, casele care stau suspendate pe 

stânci, fac din Oia un loc perfect pentru 

relaxare. 

FIRA 

-Peisaje spectaculoase  

-Romantic 

Fira este situată în vârful unei zone stâncoase 

la 260 m înălţime şi oferă o panoramă 

deosebită asupra vulcanului din zonă. Oraşul 

este presărat cu străduţe înguste. Clădirile 

sunt  pictate în alb cu acoperişuri albastre  şi 

terase scăldate în lumina soarelui. Plateia 

Theotokopoulou este principala piaţă din Fira  

unde se întâlnesc localnicii. Străduţele mici 

sunt aglomerate în sezon şi pline cu tot felul 

de magazine, cafenele, restaurante, baruri şi 

cluburi. 

 

 

 

 

 

Compania aeriană: 

Blue Air 
 

Orar de zbor: 

OTP-JTR  07:15-09:05 

JTR-OTP 09:50-11:45 
 

 

 
 

 

 
Bilet avion cursă charter; 

București - Santorini – București; 
Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

7 nopți cazare hotel; 
Masa-în funcție de hotelul ales 

Asistenta turistica locala*. 
*Asistenta turistica este asigurata de 
reprezentantii din destinatie si include 

preluarea,insotirea si conducerea turistilor 

de la punctul de sosire spre locul de cazare 
sau spre vizitarea unui obiectiv turistic. 

Precum si suport la destinatie, pe durata 
sejurului, fiind in legatura directa cu 

organizatorul.    

 
 
 

Taxe de aeroport 95 €/ persoana; 

Asigurare medicala de calatorie; 
Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Programe opționale. 

 

 

 

Turiştii se vor prezenta la aeroport cu 2 

ore înainte de plecare.  

 Greutatea maximă admisă gratuit la 

bagajul de cală este de 20 kg. 

Transportul bagajelor care depăşesc 

cantitatea admisă gratuit este supus 

unor tarife.  

 Bagajul de mână nu poate depăşi 7kg.   

 Nu trebuie să introduceţi în bagajele 

dumneavoastră obiecte care ar putea 

pune în pericol siguranţa 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 

instituţiile autorizate din Grecia.  

 Hotelurile menţionate pot fi înlocuite 

cu hoteluri similare fără a afecta 

tariful. 

 

 
 La frontieră  este obligatorie deţinerea 

unei cărţi de identitate sau a unui 

paşaport valabil minim 6 luni.  

 Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă agenţia vă 

recomandă să aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii sub 

18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să călătorească cu 

cel puţin un adult însoţitor, să deţină 

asupra lor acordul ambilor părinţi (sau 

al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat; adultul care îi 

însoţeşte, în cazul în care nu este unul 

dintre părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. Mai multe informaţii pe 

www.politiadefrontiera.ro. 

 

 
Insula se bucură de un climat de tip 

mediteranean, cu veri însorite şi uscate 

şi cu ierni blânde şi ploioase. În 

perioada estivală, temperaturile sunt 

între 17°C şi 29°C. 

Formalități 

Clima 

Bine de tiut 

Servicii incluse 

Tariful nu include 



 

 

 

FLORA STUDIOS 
 

-self catering- 
 

 

 

Studiorile Flora sunt o variantă potrivită pentru cei care doresc să exploreze insula, oferind o opţiune ieftină, curată 

si placută de cazare. În imediata apropiere se găseşte o tavernă dar se ajunge şi foarte uşor în zona animată a 

staţiunii. Atmosfera este liniştită şi foarte caldă, datorată în mod special ghivecelor de flori şi grădinii cu multă 

verdeaţă pe care proprietara o îngrijeşte cu mult drag. Drumul principal este la 150-200 de metri distanţă. 

Localizare: studiourile Flora sunt situate în stațiunea Perissa, la numai 100 m distanță de plajă. 

Facilități unitate de cazare: studiourile Flora au 4 camere tip studio si 5 camere standard, dispun de recepție și 

parcare. 

Facilități camere: Toate camerele dispun de frigider, aer condiționat (contra cost - aproximativ 5 euro/camera/zi, se 

achită la sosire la recepţie), TV, seif, chicinetă complet utilată (doar în camerele tip studio, camerele standard nu 

dispun de chicinetă), balcon. Camerele tip studio au structură maisonette, în partea de jos având minibucătărie 

(chicineta complet utilată, frigider), baia, o mică canapea tradiţională pe care nu se poate dormi şi un balcon spaţios, 

iar în partea de sus, la care se ajunge pe o mică scară interioară, un dormitor open plan. 

 

Plecări  
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

20% 

 aplicată până la 31.05 

31.05 260 € 195 € 208 € 

07.06, 27.09 332 € 249 € 266 € 

14.06, 20.09 399 € 299 € 319 € 

21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 

06.09, 13.09 
465 € 349 € 372 € 

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08 
519 € 389 € 415 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 140 € 

 
 

**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la inscriere, inca 30% pana la expirarea reducerii de First Booking 

si integral cu 21 de zile inainte de plecare.Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau 

suplimente. 

 

REDUCERE 

de până la 25% la pachet  
 

                

 

 

 

 



 

 

HOTEL ZEUS 3*  

www.santorini-hotel-zeus.com 
-mic dejun- 

 

 

 

Hotelul Zeus este un hotel plăcut, liniştit, curat, o mică afacere de familie. Situat pe o străduţă care nu este foarte 

circulată, zgomotul noaptea nu este o problemă. Arhitectura este clasică cicladică, cu accente stilistice date de 

grădina frumos amenajată şi obiectele decorative. Camerele sunt micuţe dar amenajate cu gust. De la hotel se ajunge 

uşor în centrul staţiunii, în zona animată, cu restaurante, baruri, taverne.  

Localizare: Hotelul este situat la 80 m de plaja din Kamari, la 30 metri se află staţia de autobuz. 

Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, piscină cu șezlonguri și umbrele gratuite, bar la piscină, grădină și 

parcare, serviciu de apelat pentru trezire. 

Facilități camere: Camerele sunt spațioase și confortabile, decorate tradiţional, dispun de: baie cu cabină de duș și 

uscător de păr, frigider, internet Wi-Fi (gratuit), TV satelit, seif (contra cost), aer condiţionat (contra cost, se plăteşte 

la sosire, la recepţie), balcon. 

 

Plecări  
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

25% 

 aplicată până la 31.05 

31.05, 27.09 570 € 399 € 428 € 

07.06 599 € 419 € 449 € 

14.06, 13.09, 20.09 655 € 459 € 491 € 

21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 

06.09 
684 € 479 € 513 € 

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08 
710 € 525 € 563 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 260 € 

 
 

**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la inscriere, inca 30% pana la expirarea reducerii de First Booking 

si integral cu 21 de zile inainte de plecare.Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau 

suplimente. 

 

 

 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 
 

        

 

 

 

 

http://www.santorini-hotel-zeus.com/


 

 

 

HOTEL POSEIDON BEACH 3*   
-mic dejun- 

 

 

 

Poseidon Beach este un hotel tradiţional, afacere de familie, poziţionat în imediata apropiere a plajei cu nisip 

grunjos, vulcanic, negru din Kamari (între hotel şi plajă se găseste promenada pietonală). Arhitectura este tipică, de 

casă cicladică; hotelul este recomandat pentru persoane nepretenţioase, care doresc să savureze din plin atmosfera 

veselă şi animată a staţiunii.  

Localizare: Hotelul este situat lângă promenada stațiunii Kamari, vis-a-vis de plajă. 

Facilități hotel: Turiştii au la dispoziție un restaurant, o piscină în aer liber cu umbrele si şezlonguri gratuite, 

serviciu de închiriere maşini/ biciclete.  

Facilități camere: Camerele sunt elegante, confortabile şi moderne, cu un decor luminos şi mobilier simplu. Toate 

camerele dispun de telefon, televizor, frigider, aer condiţionat (contra cost – 2 euro/cameră/zi), baie proprie cu duș 

sau cadă, uscător de păr, balcon. 

 

Plecări  
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

25% 

 aplicată până la 31.05 

31.05 570 € 399 € 428 € 

07.06 599 € 419 € 449 € 

14.06, 13.09, 20.09 655 € 459 € 491 € 

21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 

06.09 
684 € 479 € 513 € 

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08 
710 € 497 € 533 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 260 € 

 

 
**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la inscriere, inca 30% pana la expirarea reducerii de First Booking 

si integral cu 21 de zile inainte de plecare.Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau 

suplimente. 

 

 

REDUCERE 

De până la  30% la pachet 
 

     

 

 



 

HOTEL ALIA 3*+   
-demipensiune- 

www.aliasantorini.com 

 

 

 

Hotelul Alia este un hotel tipic pentru Kamari, cu o atmosferă plăcută, de familie, potrivit pentru orice tip de turişti. 

Piscina exterioară este unul dintre avantajele care atrage familiile cu copii (hotelul permite cazarea în cameră 

standard pentru doi adulţi cu un copil). 

Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Kamari, la 300 de metri de plaja cu nisip negru vulcanic. Capitala 

insulei, Thira, este la 7 km distanţă, portul la 12 km și aeroportul internațional la 3 km distanță. 

Facilități hotel: Hotelul dispune de o zonă de lounge, lobby, recepție și piscină cu umbrele și șezlong-uri gratuite. 

Restaurantul hotelului oferă produse tradiționale. În apropierea hotelului se află un birou de informații turistice, o 

stație de autobuz, magazine, baruri, restaurante, taverne, supermarket-uri și un cinema. Acest mic complex hotelier 

are un preţ accesibil. 

Facilităţi camere: Toate camerele dispun de minifrigider, smart TV prin satelit, baie cu duș, aer condiționat (contra 

cost, se achită la sosire la recepţie) și seif. 

 

Plecări  
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

15% 

 aplicată până la 31.05 

31.05, 07.06, 27.09 499 € 399 € 424 € 

14.06, 20.09 599 € 479 € 509 € 

21.06, 28.06, 05.07, 13.09 660 € 528 € 561 € 

30.08 699 € 559 € 594 € 

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08 
744 € 595 € 632 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 320 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-05.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 

 

 
**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la inscriere, inca 30% pana la expirarea reducerii de First Booking 

si integral cu 21 de zile inainte de plecare.Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau 

suplimente. 

 

REDUCERE 

de până la 20% la pachet 
 

      

 

 

 

 

http://www.aliasantorini.com/


 

 

HOTEL TERRA BLUE 4* 
-mic dejun- 

 

 

Stațiunea Kamari este situată pe partea estică a insulei, în apropierea muntelui Mesa Vouno şi a muntelui  Profitis 

Ilias, precum şi a drumului care duce la Fira Antica si este cea mai recomandată stațiune pentru un sejur pe insula 

Santorini. Stațiunea este punct de atracție pentru turiști fiind situată în partea sudică a insulei și fiind  deosebită 

pentru plajele întinse și pentru vegetația ce o înconjoară. In centru se găsesc restaurante, taverne, baruri și magazine 

pentru toate gusturile și pentru orice buget. 

Localizare: Hotelul este situat în statiunea Kamari, la 700 metri distanță față de plajă și la 300 de metri față de 

centrul stațiunii. În apropiere, la 150 de metri se află stația de autobuz. 

Facilități hotel: Hotelul dispune de piscină, cu o terasă mare, unde sunt sezlong-uri și umbreluțe (gratuit), snack bar 

lângă piscină, sală de fitness, sauna (contra cost), wi-fi gratuity în spațiile publice. 

Facilități camere: Camerele au în dotare frigider, uscător de păr, seif, TV prin satelit, baie cu duș sau cadă, Wi-Fi 

(contra cost). Toate camerele dispun de balcon sau terasă. 

Plecări  
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

25% 

 aplicată până la 31.05 

31.05, 27.09 570 € 399 € 428 € 

07.06 599 € 419 € 449 € 

14.06, 13.09, 20.09 655 € 459 € 491 € 

21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 

06.09 
684 € 479 € 513 € 

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08 
750 € 525 € 563 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 290 € 

Reducere copil 4-11.99 ani cazare în cameră 

DBL cu pat suplimentar 

100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-03.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 
**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la inscriere, inca 30% pana la expirarea reducerii de First Booking 

si integral cu 21 de zile inainte de plecare.Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau 

suplimente. 

REDUCERE 

de până la 20% la pachet 
 

         

 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


