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Calciu + Magneziu + Zinc + Seleniu

Funcționarea optimă a organismului în sezonul 
rece sau în perioadele solicitante, prin:

   Sprijinirea sistemului imunitar
   Funcționarea normală a sistemului nervos și muscular
   Menținerea metabolismului energetic în parametrii normali
   Prevenirea apariției crampelor musculare
   Vindecarea mai rapidă a rănilor și fracturilor

Cu doar un comprimat de Doppelherz® aktiv Calciu + Magneziu + Zinc + Seleniu 
asigurați suplimentarea eficientă a alimentației zilnice cu nutrienţii necesari pentru:

Energia de care ai nevoie într-un singur comprimat!

Votat Produsul Anului în categoria Suplimente alimentare, gama vitamine și minerale. Studiu realizat online 
pe un eșantion de 4000 consumatori, reprezentativ la nivel național. Detalii pe www.produsulanului.com
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Maimultde la concediuldvs. ...
ALLTUR vă oferă ingredientele necesare unui concediu de vis: idei de vacanță

variate, la standardul ALLTUR consacrat. Oferta completă ALLTUR, pentru

sezonul de vară, este prezentată pe larg în peste 40 de cataloage. În acest cata-

log regăsiți o selecție a celor mai renumite destinații și hoteluri special alese

pentru turiștii români.
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Calciu + Magneziu + Zinc + Seleniu

Funcționarea optimă a organismului în sezonul 
rece sau în perioadele solicitante, prin:

   Sprijinirea sistemului imunitar
   Funcționarea normală a sistemului nervos și muscular
   Menținerea metabolismului energetic în parametrii normali
   Prevenirea apariției crampelor musculare
   Vindecarea mai rapidă a rănilor și fracturilor

Cu doar un comprimat de Doppelherz® aktiv Calciu + Magneziu + Zinc + Seleniu 
asigurați suplimentarea eficientă a alimentației zilnice cu nutrienţii necesari pentru:

Energia de care ai nevoie într-un singur comprimat!

Votat Produsul Anului în categoria Suplimente alimentare, gama vitamine și minerale. Studiu realizat online 
pe un eșantion de 4000 consumatori, reprezentativ la nivel național. Detalii pe www.produsulanului.com
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DERTOUR

Bine de știut 

Grecia ne oferă tot ce trebuie pentru a ne relaxa, pentru a evada
din stresul cotidian și pentru a savura viața cu seninătatea specifică
mediteraneenilor.

Grecia
Trăiește și experimentează  – Cunoscutului scriitor irlandez Oscar Wilde îi
aparține maxima conform căreia „a călători înnobilează spiritul”. Grecia este o
țară pe care trebuie să o vedeți. Diversitatea o face un tărâm superb, absolut unic. 
Grecia iese în evidență prin firea deschisă a localnicilor și ușurința lor de a
 relaționa, ca și prin diversitatea etnică a populației. Oamenii sunt mărinimoși și
cred profund în umanitate.
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O selecție a hotelurilor noastre suplimentare din Grecia
Catalogul DERTOUR pentru vara
2016 cuprinde o selecție ce pu-
ne accent pe ofertele cu Early
Booking Discount. Oferta com-
pletă, care include multe alte
destinații și hoteluri, o puteți
consulta în agențiile locale acre-
ditate DERTOUR în România.
Tot acolo veți obține informații
detaliate cu privire la zborurile
aferente, posibilități de transfer
și închiriere mașini în regiunea
în care vă veți petrece concedi-
ul.

Thira
Kavalari Hotel ||               

Amplasat pe o colină, chiar în cen-
tru, vizavi de catedrala ortodoxă
greacă, cu vedere minunată spre
vulcan. Iniţial o veche casă a unui
căpitan, clădirea a fost transformată
în timp, și cu multă atenție la detalii,
într-un mic şi fermecător hotel.

Servicii: JTR30033 FH (MD) 
de persoană/noapte  de la 59 EUR

Grecia, Santorini

Kalithea
lti Theophano 
Imperial Palace |||||       

Zonă liniștită, chiar lângă o plajă în-
grijită, cu nisip/pietricele, apar -
ținând hotelului. Pentru clienți cu
pretenții, care doresc să-și petreacă
concediul într-o atmosferă plăcută.

Servicii: SKG40030 FH (AI) 
de persoană/noapte de la 41 EUR

Grecia, Halkidiki

Messonghi, 
Gemini Hotel |||       

Poziționare centrală în micuța, șar-
manta și vibranta localitate Mess-
onghi, la cca. 50 m de plaja cu ni-
sip/pietricele. Complex frumos și
apreciat de turiști, cu atmosferă
plăcută și familiară, locul ideal pen-
tru un concediu relaxant. 
Servicii: CFU50034 FH (MD/DP/AI) 
de persoană/noapte de la 25 EUR

Grecia, Corfu

Keramoti
Hotel Filippion |||            

Poziționare centrală, în Keramoti, la
numai 150 m distanță de mare. În
imediata apropiere se află magazine
şi taverne, precum şi portul cu curse
regulate spre Thassos. Hotel plăcut
și atrăgător, cu atmosferă familiară.  

Servicii: KVA10024 FH (MD)
de persoană/noapte  de la 27 EUR

Grecia, Keramoti

Orașul Rhodos, Mitsis Grand
Hotel |||||
                            

Poziționare centrală, la numai 10 minu-
te de mers pe jos față de orașul vechi
din Rhodos. Hotel confortabil, separat
de plaja lată, cu nisip/pietricele, doar
prin drumul de coastă. Locul ideal pen-
tru a combina plăcerea unui concediu la
mare cu avantajele unui mediu urban. 
Servicii: RHO61010 FH (AI) 
de persoană/noapte de la 42 EUR

Grecia, Rhodos

Platanias
Asterion Hotel ||||           

Zonă liniştită şi idilică, direct la o
plajă lungă, cu nisip/pietricele. Locul
ideal pentru un concediu relaxant cu
întreaga familie, într-o atmosferă
destinsă. Hotel modern şi primitor,
cu grădină, piscină şi terasă pentru
plajă.

Servicii: CHQ70011 FH (DP) 
de persoană/noapte  de la 37 EUR

Grecia, Creta

Rethymnon
Antica Dimora 
Suites |||||              

În inima orașului vechi din Rethym-
non. Hotel luxos, amplasat într-o
clădire monument istoric, chiar în
centrul orașului vechi. În arealul ex-
terior, grădină cu piscină şi terasă
pentru plajă.

Servicii: HER71009 FH (MD) 
de persoană/noapte de la 51 EUR

Grecia, Creta

Perissa-Perivolos
Anemos Beach 
Lounge Hotel ||||     

Separat doar prin faleză de o plajă
lungă și foarte frumos îngrijită, cu
nisip/pietricele de culoare închisă.
Complex foarte atractiv, cu atmo -
sferă personalizată. Piscină cu te-
rasă pentru plajă, șezlonguri și um-
brele de soare. 
Servicii: JTR30025 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte  de la 34 EUR

Grecia, Santorini

Hanioti
Renaissance Hanioti 
& Spa |||||                      

În peninsula Kassandra, în îndrăgita
staţiune Hanioti, la numai 100 m
distanță de o frumoasă plajă cu ni-
sip/pietricele. Complex modern, cu
arhitectură elegantă. Piscină cu te-
rasă pentru plajă.
Servicii: SKG40012 FH (DP) 
de persoană/noapte  de la 35 EUR

Grecia, Halkidiki

Orașul Mykonos
Mykonos Beach 
Hotel |||                    

Zonă liniştită, la periferia orașului My-
konos, hotel separat doar printr-o
stradă de minunata plajă cu nisip. Locul
perfect pentru un concediu relaxant, cu
nopţi de neuitat pe frumoasa insulă
grecească renumită pentru petreceri.
Servicii: JMK10004 FH (MD) 
de persoană/noapte de la 32 EUR

Grecia, Mykonos

Possidi
Hotel Possidi 
Holidays |||||          

Zonă liniştită, cu priveliște superbă
spre partea continentală până în-
spre muntele Olimp. Mici taverne în
Possidi, la numai 3 km. Hotel apre-
ciat de clienţii fideli datorită po-
ziţionării sale şi serviciilor bune.
Servicii: SKG70005 FH (DP/PC) 
de persoană/noapte  de la 37 EUR

Grecia, Halkidiki

Faliraki-Ladiko
Hotel Cathrin ||||             

La numai 650 m deasupra renumi-
tului și pitorescului golf din Ladiko,
cu plajă cu nisip/pietricele și o minu-
nată priveliște spre mare. Complex
atrăgător, cu vegetație mediterane-
ană. În zona exterioară, piscină cu
terasă pentru plajă, șezlonguri și
umbrele de soare.
Servicii: RHO60029 FH (DP) 
de persoană/noapte de la 21 EUR

Grecia, Rhodos

Thira
Astro Palace Suites &
Spa |||||                  

La numai 300 m distanță de piața
centrală din Thira, cu vedere spre
partea estică a insulei. Hotel mo-
dern, confortabil și elegant – care
reunește într-o simbioză perfectă
eleganța modernă cu stilul cicladic
tradițional. 
Servicii: JTR30044 FH (MD) 
de persoană/noapte de la 75 EUR

Grecia, Santorini

Orașul Mykonos
Rhenia Hotel & 
Bungalows ||||         

Complex amplasat pe o colină, în Tourlos,
cu priveliște panoramică asupra Mării
Egee, orașului Mykonos și insulei Delos.
La cca. 600 m de plaja cu nisip Aghios Ste-
fanos și la cca. 2 km de orașul Mykonos.
Relaxați-vă pe un șezlong lângă piscină. 
Servicii: JMK10033 FH (MD) 
de persoană/noapte  de la 50 EUR

Grecia, Mykonos

Plati Gialos
Kamari Hotel ||||     

Zonă idilică, la numai 200 m deasu-
pra fantasticei plaje cu nisip și căde-
re lină spre mare, din Plati Gialos. La
cca. 4 km de orașul Mykonos. Hote-
lul, administrat de o familie, se dis-
tinge prin personalul serviabil și
prietenos, ca și prin serviciile bune.
Servicii: JMK10022 FH (MD) 
de persoană/noapte  de la 40 EUR

Grecia, Mykonos

Paraga, San Giorgio 
Hotel ||||                  

Hotel modern, în stil bohemian, ce
face parte din grupul Design Hotels.
Amplasat între cele mai frumoase
plaje din Mykonos – include acces
VIP în „Paradise Club”, aflat pe pla-
ja Paradise Beach, la cca. 300 m dis-
tanță. 
Servicii: JMK50005 FH (MD) 
de persoană/noapte de la 82 EUR

Grecia, Mykonos

Imerovigli
on the rocks |||||    

Structură terasată, pe o colină la
cca. 200 m, cu priveliște fantastică
asupra mării de un albastru închis și
a craterului. Un mix arhitectural
plăcut între stilul tipic insular și ele-
mentele moderne de design. La nu-
mai 10 minute de mers pe jos față
de Thira. 
Servicii: JTR50001 FH (MD) 
de persoană/noapte  de la 78 EUR

Grecia, Santorini

Imerovigli
Avaton Resort & 
Spa |||||           

Resort admirabil amplasat deasupra
Mării Egee, cu priveliște spectaculoa -
să asupra întinsului apelor. Complex
superb din categoria de lux. Aici veți
putea uita complet de stres și agi-
tație, bucurându-vă sufletul și privi-
rea cu minunata imagine a mării.
Servicii: JTR30022 FH (MD) 
de persoană/noapte de la 148 EUR

Grecia, Santorini

Kokkini Hani
Mitsis Rinela Beach
Resort &
Spa ||||     

Zonă liniștită, direct la plaja cu nisip,
la cca. 15 km de Heraklion. Resort
vast și primitor, construit în stil bun-
galow, ideal pentru un concediu re-
laxant, cu servicii de calitate. 

Servicii: HER71014 FH (AI) 
de persoană/noapte de la 36 EUR

Grecia, Creta
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DERTOUR

Wohnbeispiel 

Wohnbeispiel 

            Hotel Mediterranean Village |||||                                                                                                                                                                                              P  

Recomandarea

noastră
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Mai MULT De La cONceDiU … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Reducere single cu copil
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, în ime-
diata vecinătate a unei minunate
plaje cu nisip fin, ce pare fără sfârșit
și coboară lin spre mare. Datorită si-
tuării hotelului în apropierea renu-
mitelor oraşe antice Dion şi Vergina,
aveţi posibilitatea de a călca pe ur-
mele „vechilor greci”. Restaurante
plăcute, baruri, precum şi un maga-
zin – chiar pe mica faleză ce
aparţine hotelului. Centrul stațiunii
Paralia Katerini, cu numeroasele sa-
le taverne, baruri şi posibilități de
shopping, se află la o distanţă de
numai 1 km.
Dotări: hotel compus dintr-o clădi-
re principală şi o serie de clădiri au-
xiliare dispuse de-a lungul plajei,
restaurant cu terasă exterioară şi
bucătărie foarte bună, restaurante
à-la-carte, recepţie confortabilă cu
zonă de ședere, TV, internet, WLAN,
jacuzzi, club de noapte, o piscină, cu
terasă pentru plajă, şezlonguri şi
umbrele de soare, pe plajă şezlon-
guri şi umbrele de soare, prosoape
pe plajă, pool-bar, bar pe plajă, par-
care.
Camere: 176, amenajate modern
şi confortabil, cca. 20 mp, cu
baie/WC, foen, telefon, TV - Sat, co-
nexiune internet, minibar, seif, A/C /
încălzire (în funcţie de sezon), bal-
con sau terasă, vedere laterală la
mare (DA/EA).
• DAA: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DA, dar fără vedere

laterală la mare și cu disponibilitate
limitată.

• DAM: suplimentar cu vedere la ma-
re.

• DAB: aceleaşi dotări ca şi DA, dar
cu vedere frontală la mare.

• DAC: camere Superior, aceleaşi
dotări ca şi DA, dar mai spaţioase,
suplimentar cu canapea extensibilă.

• WA: Suite cu 2 camere, cca. 40 mp,
compuse dintr-un living cu zonă de
dormit, zonă de dormit suplimen-
tară, halat de baie, papuci, supli-
mentar duş separat, utilizarea pisci-
nei comune pentru mai multe
unități de cazare. 

EZ = DZ (DA) în regim de single. 
Servicii de masă: demipensiune cu
mic dejun şi cină de tip bufet. 
Activităţi sportive: incluse: sală de
fitness (de la 16 ani). Contra cost:
sporturi nautice pe plajă. 
Wellness: contra cost: la micul cen-
tru Spa diverse proceduri, masaj, pis-
cină acoperită, saună, baie turcească,

sală de fitness (fiecare cu utilizare de
la 16 ani).
Copii: incluse: bazin pentru copii, loc
de joacă, loc de joacă în apă – în zona
cu apă mică de pe plajă.

Bine de știut
Recomandarea noastră pentru un
concediu într-un complex hotelier
confortabil şi modern: acest hotel
oferă clienţilor săi cele mai înalte
standarde de cazare. Aici aveţi posi-
bilitatea de a petrece un concediu
relaxant, mulțumită gradului ridicat
de confort şi bogatei game de servi-
cii puse la dispoziție. Lăsaţi-vă
răsfăţaţi şi minunaţi-vă de impozan-
ta imagine a muntelui Olimp atunci
când intră în semiîntuneric odată cu
apusul soarelui.

            H                                                                                                                                                                                                 Paralia Katerini

 early Booking: reducere 25% până la 15.1., după această dată 
20% până la 15.2., după această dată 
15% până la 30.4. 

a: 18.3.-20.5. i 28.9.-12.11. B: 21.5.-7.6. i 17.9.-27.9. 
c: 8.6.-10.7. i 29.8.-16.9. D: 11.7.-28.8.
Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40023 FH
Cazare                                                                     Bel.            A           B         C         D
DAAH    DZ/B/WC/BkoT/Sparpreiszimmer/DP                  2-3            43          51          73         92
DA H     DZ/B/WC/BkoT/seitl. Meerblick/DP           2-3         48        59        85     105
DAMH   DZ/B/WC/BkoT/Meerblick/DP                   2-3         50        63        93     111
DABH    DZ/B/WC/BkoT/frontaler Meerbl./DP        2-3         57        71        98     114
DACH    DZ/B/WC/BkoT/seitl. M/Superior/DP         2-4         61        74      104     126
WA H     2-Raum-Suite/B/WC/BkoT/Gem.-Pool/DP 2-4       137      162      197     244
EA H      EZ/B/WC/BkoT/seitl. Meerblick/DP           1-2         48        72      116     141
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 5 nopţi în perioada 11.7.-18.9.
Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DAA/DA/DAM/DAB până la 13 ani,
100%; peste 14 ani, 30%. A 3-a persoană în DAC până la 13 ani, 100%; a 4-a per -
soană până la 2 ani, 100%; de la 3 la 13 ani, 50%; peste 14 ani nu este posibil. A 3-a
şi a 4-a persoană în WA, 100%. Single cu copil: în EA până la 13 ani, 100%.
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A: 1.4.-20.5. I 28.9.-31.10. B: 21.5.-7.6. I 17.9.-27.9. C: 8.6.-10.7. 
29.8.-16.9. D: 11.7.-28.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.1., după această dată
20% până la 15.2., după această dată 
15% până la 30.4.

Hotel Mediterranean Resort ||| Paralia Katerini

MAI MULT DE LA CONCEDIU ...
• Cameră Economy
• Super Early Booking
• Reducere copii

                                   
Localizare: în stațiunea Paralia
Katerini, la numai 100 m distanță
de minunata şi întinsa plajă cu ni-
sip. Magazine şi posibilități de dis-
tracție în imediata vecinătate a ho-
telului. Staţie de autobuz la cca.
100 m.
Dotări: clădire primitoare şi îngri-
jită. Restaurant, bar, recepţie cu
zonă de ședere, sală cu TV - Sat,
WLAN, lifturi, piscină mică cu te-
rasă pentru plajă, şezlonguri şi um-
brele de soare, parcare publică.
Camere: 68, mobilate confortabil,
cu baie sau duş/WC, foen, telefon,
TV - Sat, minibar (contra cost), A/C
(controlat central), balcon (DJ/EJ).
DJA camere Economy, aceleași
dotări ca şi DJ, dar ceva mai mici, cu
disponibilitate limitată. Seif de în-
chiriat la recepţie. EZ = DZ (DJ) în
regim de single.

Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet. 
Activităţi sportive: incluse: o
mică sală de fitness, tenis de masă. 
Wellness: contra cost: jacuzzi,
saună.
Programe de agrement: inclu-
se: biliard.

Bine de știut
Locul ideal pentru toţi cei care pre-
feră combinaţia hotel de oraş cu
plajă în apropiere.

Wohnbeispiel 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40033 FH
Cazare                                                  Belegung        A              B              C              D
DJAH     DZ/BoD/WC/Bk/Economy/DP   2                   26           29           43           49
DJ H       DZ/BoD/WC/Bk/DP                  2-3               29           32           48           54
EJ H       EZ/BoD/WC/Bk/DP                  1                   41           44           61           69
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 4 nopți în perioada 1.7.-1.9. Redu-
cere pat suplimentar: a 3-a persoană în DJ până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%.

A: 1.4.-20.5. I 28.9.-31.10. B: 21.5.-7.6. I 11.9.-27.9. 
C: 8.6.-10.7. I 29.8.-10.9. D: 11.7.-28.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 15.1., după această dată
20% până la 15.2., după această dată 
15% până la 30.4. 

Hotel Mediterranean Princess |||| Paralia Katerini 

MAI MULT DE LA CONCEDIU ...
• Cameră Economy
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse

                                   
Localizare: zonă liniştită, hotel
separat numai printr-o stradă de
plaja cu nisip și cădere lină spre
mare, situată la cca. 150 m dis-
tanță. Nenumărate restaurante,
baruri şi magazine în centrul dina-
mic al staţiunii Paralia Katerini, la
cca. 1 km distanță. 
Dotări: hotel mic şi plăcut, din
clasa medie de preţuri, care im-
presionează prin mobilierul său
de bun-gust. Restaurant cu terasă
exterioară, bar, recepţie frumoasă
cu zonă de ședere, TV, WLAN, lift,
piscină, terasă pentru plajă cu
şezlonguri şi umbrele de soare,
pool-bar, pe plajă şezlonguri şi
umbrele de soare, parcare.
Camere: 75, mobilate cu mult
bun-gust, în diferite stiluri, cca.

20 mp, cu duş/WC, foen, telefon,
TV - Sat, conexiune internet, mini-
bar, seif, A/C / încălzire (în funcţie
de sezon), balcon, vedere la
grădină (DU/EU). DUA camere
Economy, aceleaşi dotări ca şi DU,
ceva mai mici, cu terasă, disponi-
bilitate limitată. EZ = DZ (DU) în
regim de single.
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet.
Activităţi sportive: incluse:
sală de fitness. 
Wellness: contra cost: saună.
Copii: incluse: bazin pentru co-
pii, loc de joacă.

Bine de știut
Locul ideal pentru un concediu re-
laxant într-una dintre cele mai
frumoase zone turistice ale 
Greciei, ce include numeroase
obiective culturale interesante.
Vizitând siturile arheologice Dion
şi Vergina din apropiere, veţi intra
în contact cu civilizaţii demult
apuse. 

Wohnbeispiel 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40024 FH
Cazare                                               Belegung           A              B              C              D
DUAH    DZ/Du/WC/Ts/Economy/DP   2                     31           37           55           65
DU H     DZ/Du/WC/Bk/DP                 2-3                  34           41           66           77
EU H      EZ/Du/WC/Bk/DP                  1                     47           56           78           87
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 4 nopți în perioada 1.7.-1.9. 
Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DU până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%. 
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A: 24.3.-27.4. I 15.10.-30.10. B: 28.4.-20.5. I 27.9.-14.10. C: 21.5.-5.6. I 17.9.-26.9.
D: 6.6.-29.6. I 3.9.-16.9. E: 30.6.-21.7. I 28.8.-2.9. F: 22.7.-27.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 29.2. pentru sejur în perioada 24.3.-21.5.
și 27.9.-31.10., 15% până la 29.2. pentru sejur în perioada 21.5.-30.6. și 
3.9.-27.9., 10% până la 29.2. pentru sejur în perioada 30.6.-22.7. și 28.8.-3.9., 
5% până la 29.2. pentru sejur în perioada 22.7.-28.8.

            Ikos Oceania |||||                                                                        Nea Moudania

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU ...
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Reducere single cu copil 
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: zonă liniştită, în mijlocul
unei păduri de măslin şi pin, teren
ușor ridicat, cu panoramă deosebită
spre mare şi chiar spre muntele
Olimp, dacă vremea este bună. Plaja
îngrijită, cu nisip/pietricele (platou
stâncos în apă), invită la baie. Maga-
zine, baruri şi taverne tipic greceşti în
Nea Moudania, la cca. 1 km.
Dotări: complexul hotelier modern şi
confortabil, ce face parte din 2015
din grupul Ikos, oferă o vacanță la ce-
le mai înalte standarde. Restaurant cu
bucătărie excepțională, restaurante
à-la-carte (grecesc, asiatic, franțuzesc
și italian, cu rezervare), precum și 2
restaurante „Dine out” în stațiune
(mai multe informații despre acestea
veți obține la hotel), bar, piano-bar,
foaier de construcţie modernă cu fe-
restre panoramice și priveliște specta-
culoasă, internet, WLAN, jacuzzi, pis-
cină acoperită, chioșc, bijuterie, lif -
turi, piscină, terasă pentru plajă cu
şezlonguri şi umbrele de soare, pe
plajă şezlonguri şi umbrele de soare,
pool-bar/snack-bar, bar pe plajă, par-
care. 
Camere: 298, amenajate confortabil
și cu foarte mult bun-gust, cca. 30
mp, cu baie/WC, foen, halat de baie,
telefon, TV - Sat, filtru de cafea/ceai,
cafetieră Nespresso®, minibar, seif,
A/C controlat individual / încălzire (în
funcţie de sezon), balcon sau terasă.
• DAC: cu terasă.
• DA/EA: vedere laterală la mare.
• DA7/DAM: vedere directă la ma-

re.
• KA7/KAM: Juniorsuite, mai

spaţioase, cca. 35 mp, living cu
zonă de dormit cu canapea exten-
sibilă, vedere la mare.

• KAA: Juniorsuite Deluxe, cca. 38
mp, mobilier de înaltă calitate, su-
plimentar cu meniu de perne și ve-
dere la mare.

• WAM: Suite, cca. 48 mp, dormitor
suplimentar, vedere la mare.

• WAB: Suite Deluxe, aceleași
dotări ca și KAA, dar mai spaţioa-
se, cca. 55 mp, cu mobilier mai
confortabil și de înaltă calitate, ve-
dere la mare.

Room service non-stop. EZ = DZ
(DAC) în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: sală

de fitness, aerobic, tenis de masă,
rachete de tenis și mingi, teren de
tenis, squash, volei pe plajă, scu-
fundări la piscină, închiriere bicicle-
te. Contra cost: catamaran, ski nau-
tic, navigație, bananaboat, cursuri
de scufundări, cursuri de surf.
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună. Contra cost: centru Spa cu
tratamente de înfrumusețare și well-
ness. 
Programe de agrement: incluse:
boccia, darts, animație, diferite
 cursuri, cinema, club de noapte.
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani,
teen-club (~ iulie și august), bazin
pentru copii, loc de joacă, cinema
pentru copii. Contra cost: baby-club
„Crèche” 4 luni - 4 ani.

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Bufet pentru copii
• Săptămânal 2 seri tematice
• Masa la restaurant à-la-carte (cu

rezervare)
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri

şi îngheţată
• Snack-uri între orele 11 - 12:30 
• Sandvișuri între orele 11 - 18 
• Snack-uri la miezul nopţii
• Minibar alimentat zilnic
• Băuturi răcoritoare şi alcoolice lo-

cale şi internaţionale între orele
10 - 24 

• Pe plajă și la piscină băuturi și
snack-uri

• Room service non-stop

More inclusive
• 1 oră pe sejur scufundări la pis-

cină, de cameră
• Câte 20 minute pe zi închiriere ca-

noe sau hidrobicicletă, de cameră
• 1 dată pe sejur windsurf, de ca-

meră (necesar permis)
La rezervare KAA și WAB:
• Șampanie și fructe la sosire în ca-

meră
• 1 masaj pe sejur, de persoană 
• 1 dată pe sejur cină privată pe

plajă
• Xbox™/PlayStation® la cerere
• Concierge service

Bine de știut
• Hotelul reprezintă punctul de ple-

care ideal pentru excursii în mijlo-
cul naturii virgine din Halkidiki sau
pentru a descoperi numeroasele
golfuri, parţial izolate, din regiune

• Perfect pentru clienţii pretenţioşi
care nu vor să renunţe nici în con-
cediu la serviciile de calitate şi am-
bianţa exclusivistă

• Reciclare hârtie, sticlă și plastic
• Prelucrarea ulterioară a uleiurilor

în biocombustibili
• Recuperarea apei menajere
• Plantare de arbori „Plantează un

copac” în zonele din Halkidiki
afectate de incendii forestiere 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40010 FH
Cazare                                                            Bel.         A        B       C       D        E       F
DACI      DZ/B/WC/Ts/AI                                  2-3       74     99   117   139   154  179
DA I       DZ/B/WC/BkoT/seitl. Meerbl./AI         2-3       79   111   127   147   172  201
DA7I      DZ/B/WC/BkoT/Meerblick/AI              2-3       91   112   132   159   182  214
DAMI    DZ/B/WC/BkoT/Meerblick/AI              2-3       93   114   134   161   184  216
KA7I      Juniorsuite/B/WC/BkoT/Meerbl./AI     2-4       96   119   144   179   197  229
KAMI     Juniorsuite/B/WC/BkoT/Meerbl./AI     2-4       98   121   146   181   199  231
KAAI      Juniorsuite/B/WC/BkoT/M/Deluxe/AI  2-4     137   159   186   237   272  309
WAMI    Suite/B/WC/Ts/Meerblick/AI               2-4     131   152   177   224   251  282
WABI     Deluxe Suite/B/WC/BkoT/M/AI           2-4     153   184   214   270   309  354
EA I       EZ/B/WC/BkoT/seitl. Meerblick/AI      1-2     139   192   217   252   294  342
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopţi, 7 nopţi în DA7/KA7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană în DAC/DA/DA7/DAM până la 11 ani, 100%; peste 12 ani
nu este posibil. A 3-a persoană în KA7/KAM/KAA/WAM/WAB până la 11 ani, 100%; peste
12 ani, 50%; a 4-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, 50%; peste 12 ani nu
este posibil. Single cu copil: în EAC până la 11 ani, 100%. 
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DERTOUR

A: 1.4.-27.4. I 15.10.-30.10. B: 28.4.-20.5. I 27.9.-14.10. C: 21.5.-5.6. I 17.9.-26.9.
D: 6.6.-29.6. I 3.9.-16.9. E: 30.6.-21.7. I 28.8.-2.9. F: 22.7.-27.8.

 Early Booking: fiecare la cazare cu MD: reducere 
20% până la 15.2. pentru sejur în perioada 1.4.-21.5. și 27.9.-31.10., 
10% până la 15.2. pentru sejur în perioada 21.5.-22.7. și 28.8.-27.9., 
5% până la 15.2. pentru sejur în perioada 22.7.-28.8.Wohnbeispiel

            Porto Sani Village & Spa |||||                                                                Sani

MAI MULT DE LA CONCEDIU ...
• Suite tarif promo
• Super Early Booking
• MD = DP
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: pe coasta de vest a
Kassandrei se întinde Sani Resort,
compus din Sani Beach Hotel, Sani
Beach Club, Sani Asterias Suites și
Porto Sani Village. Shuttle service în
întregul resort. Hotelul se află într-o
zonă liniștită din portul Sani. La cca.
300 m de plaja cu nisip fin și la cca.
500 m de plaja cu o lungime de 7
km de la Sani Beach Hotel. Până în
următoarea localitate, Nea Fokea,
sunt cca. 8 km (bus service contra
cost).
Dotări: hotel En-Suite confortabil,
luxos și elegant, întins pe un teren
de cca. 400 ha. Hotelul include un
restaurant modern „Artemis” (pen-
tru nefumători) și terasă, diverse
restaurante și taverne în port sau la
celelalte hoteluri, bar „Sea Breeze”
cu terasă mare la piscină, WLAN, in-
ternet-café (contra cost), jacuzzi,
piscină acoperită (cca. 450 mp),
coafor, parcare. În port, supermar-
ket, diverse boutique-uri, magazine
de suveniruri, magazin de
încălțăminte, bijuterie, librărie,
florărie, cofetărie, diverse baruri și
cluburi de noapte răspândite în în -
tregul resort. Piscină în formă de la-
gună (cca. 1.800 mp, 1 piscină nu-
mai pentru adulți) cu terasă pentru
plajă, la piscină și pe plajă șezlon -
guri, umbrele de soare și prosoape,
pool-bar (în funcție de sezon).
Camere: 103, moderne și mobilate
cu mult bun-gust, cu duș/WC, foen,
halat de baie, radio, telefon, TV -
Sat, DVD player, filtru de cafea și
ceai, cafetieră Nespresso®, mini-
bar, seif, A/C / încălzire controlate
individual (în funcție de sezon).
• KU7/KUA: Juniorsuite, în port,

cca. 35 mp, chicinetă, balcon mo-
bilat.

• WAE: Suite cu 2 camere cu tarif spe-
cial, ca și WAB, dar cu disponibilita-
te limitată și „Run of the House”.

• WA7/WAB: Suite standard cu 2
camere, cca. 55 mp, cu baie/WC și
terasă mobilată. 

• WAF: aceleași dotări ca și
WA7/WAB, dar cu balcon.

• WAC: Suite standard cu 2 camere,

cca. 55 mp, suplimentar cu vedere
la piscină.

• WAG: aceleași dotări ca și WAC,
dar cu balcon.

• WAD: Suite Deluxe cu 2 camere,
cca. 60 mp, cu baie/WC și balcon
sau terasă mobilate, vedere la pis-
cină sau la port. 

• FA: apartamente pentru familii,
cca. 90 mp, 2 zone de dormit, li-
ving separat, 2 băi, terasă. 

Servicii de masă: mic dejun sub
formă de bufet variat, demipensiu-
nea include și cină de tip bufet. 
Activităţi sportive: incluse: sală de
fitness. Contra cost: 6 terenuri de te-
nis (3 cu nocturnă), școală de tenis și
scufundări, diferite sporturi nautice,
închiriere biciclete și hidrobiciclete. 
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună. Contra cost: masaj, centru
Spa nou cu diverse proceduri și trata-
mente. 
Programe de agrement: incluse:
muzică live și de dans la bar, în ca-
drul resortului spectacole și musica-
luri, party pe plajă, Sani Festival  
(~ iulie - septembrie). Contra cost:
în întregul resort, suplimentar cine-
ma în aer liber „Orpheus” (~ iunie -
septembrie). 
Excursii: contra cost: sunset cruises
(în funcție de vreme).

More inclusive
MD = DP: în perioada 1.4. - 21.5.
și 27.9. - 31.10.

Bine de știut 
• Opțiune Dine around la 17 re -

staurante din cadrul complexu-
lui, parțial contra cost 

• Recic lare hârtie, sticlă și plastic
• Prelucrarea ulterioară a uleiurilor

în biocombustibili
• Recuperarea apei menajere
• Plantare de arbori „Plantează un

copac” în zonele din Halkidiki
afectate de incendii forestiere 

• Ideal pentru relaxare și o stare
de bine, resortul oferă tot ceea
ce trebuie pentru un concediu cu
totul original 

• În celelalte hoteluri, suplimentar
programe de animație pentru cei
mari și cei mici, de ex.: aerobic,
volei pe plajă, baschet și fotbal,
lecții de Syrtaki, boccia

Ideal pentru familii

Apartamente pentru familii
Reducere copii
Baby-club „Crèche” 4 luni - 3 ani
(contra cost)
Mini-club 4 - 12 ani (zilnic, între
orele 10 - 12 și 15 - 17, ~ iulie/ -
august)
Teen-club 13 - 16 ani (~ iulie/ -
august)
Bazin pentru copii în cadrul resor-
tului

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40003 FH
Cazare                                                              Bel.         A       B       C       D       E       F
KU7G    Juniorsuite/Du/WC/Bk/Marina/MD       2        103  129  171  225  312  347
KUAG    Juniorsuite/Du/WC/Bk/Marina/MD       2        105  131  173  227  309  349
WAEG   2-Raum-Suite/B/WC/BkoT/Spar/MD     2-4     107  132  175  228  311  351
WAFG    2-Raum-Suite/B/WC/Bk/MD                2-4     119  147  185  239  339  368
WA7G   2-Raum-Suite/B/WC/Ts/MD                 2-4     130  159  199  267  379  412
WABG   2-Raum-Suite/B/WC/Ts/MD                 2-4     132  161  201  269  381  414
WAGG   2-Raum-Suite/B/WC/Bk/Poolblick/MD 2-4     134  162  203  271  383  416
WACG   2-Raum-Suite/B/WC/Ts/Poolblick/MD  2-4     149  174  222  297  414  452
WADG   2-Raum-Suite/B/WC/BkoT/Deluxe/MD 2-4     157  179  227  304  421  459
FA G      Fam.-Apt./B/WC/Ts/MD                      2-5     199  260  369  539  769  879
Demipensiune (DP): + 42 EUR. DP pentru copii până la 1 an, inclusă; de la 2 la 11 ani, 21
EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopţi, 7 nopți în KU7/WA7. Reducere:
a 3-a persoană în WAE/WAF/WA7/WAB/WAG/WAC/WAD până la 11 ani, 100%; peste 12
ani, 50%; a 4-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, 50%; peste 12 ani nu este
posibil (f iecare la cazare cu MD). A 3-a până la a 5-a persoană în FA până la 11 ani, 100%;
peste 12 ani, 75% (grad max. de ocupare 4 adulți și 1 copil) (fiecare la cazare cu MD).



11KASSANDRA · HALKIDIKI GRECIA

A: 1.4.-27.4. I 15.10.-30.10. B: 28.4.-20.5. I 27.9.-14.10. C: 21.5.-5.6. I 17.9.-26.9.
D: 6.6.-29.6. I 3.9.-16.9. E: 30.6.-21.7. I 28.8.-2.9. F: 22.7.-27.8.

 Early Booking: la cazare cu DP: reducere 20% până la 15.2. pentru sejur în
perioada 1.4.-21.5. și 27.9.-31.10., 10% până la 15.2. pentru sejur în perioa-
da 21.5.-22.7. și 28.8.-27.9., 5% până la 15.2. pentru sejur în perioada 
22.7.-28.8.

Sani Beach Hotel & Spa ||||| Sani

Wohnbeispiel

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40014 FH
Cazare                                                              Bel.         A       B       C       D       E       F
DUDH    DZ/Du/WC/Bk/Sparpreis/DP                 2          56     78     97  119  149  179
DUAH    DZ/Du/WC/Bk/DP                                2          59     82   102  124  156  187
DUMH   DZ/Du/WC/Bk/Meerblick/DP                2          73     99   121  144  177  216
KAAH    Jun.-Suite/B/WC/BkoT/DP                    2-4       78   101   137  162  199  229
KABH    Jun.-Suite/B/WC/Bk/Meerblick/DP        2-4       85   109   154  189  237  266
KACH    Jun.-Suite/B/WC/Bk/Panorama M/DP   2-4       91   126   191  221  293  356
FU H      Fam.-Apt./Du/WC/Bk/DP                     2-4     114   157   193  234  294  354
FUMH    Fam.-Apt./Du/WC/Bk/Meerbl./DP        2-4     141   191   231  274  341  409
WAMH  2-Raum-Suite/B/WC/Bk/Meerbl./DP     2-5     133   182   249  302  378  474
EUAH    EZ/Du/WC/Bk/DP                                1-2     109   149   184  222  279  336
Pensiune completă (PC): + 34 EUR. PC pentru copii până la 1 an, inclusă; de la 2 la 11 ani, +
17 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în KAA/KAB/KAC până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 50%; a 4-a persoană până la
11 ani, 100%; peste 12 ani nu este posibil (fiecare la cazare cu DP). Reducere: a 3-a şi a 4-a per-
soană în FU/FUM până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 72% (fiecare la cazare cu DP). A 3-a până
la a 5-a persoană în WAM până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 50% (grad max. de ocupare 3 adulți
și 2 copii) (fiecare la cazare cu DP). Single cu copil: în EUA până la 11 ani, 100% (la cazare cu DP). 

MAI MULT DE LA CONCEDIU ...
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Reducere single cu copil
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: în liniştita şi minunata
regiune Sani, cu numeroasele sale
plaje cu nisip, pe o limbă de
pământ, teren ușor ridicat, cu vede-
re la mare şi spre întreaga regiune.
Restaurante, baruri și posibilităţi de
shopping – în portul resortului Sani,
la numai 200 m distanță, respectiv
în satul Nea Fokea, la cca. 8 km.
Serviciu shuttle în interiorul comple-
xului.
Dotări: resortul Sani este un com-
plex închis, cu un port monden care
invită seara la plimbări pe faleză şi
dispune de o ofertă bogată în acti-
vităţi sportive şi de agrement. Re -
staurant cu bucătărie foarte bună, 2
restaurante à-la-carte, bar, recepţie
elegantă cu zonă de ședere și terasă
exterioară mobilată, sală de lectură,
WLAN, coafor, chioșc, lifturi, piscină
în stil lagună cu terasă pentru plajă,
infinity pool, şezlonguri şi umbrele
de soare, pe plajă şezlonguri şi um-
brele de soare, prosoape la piscină
şi pe plajă, pool-bar/snack-bar/bar
pe plajă, parcare.
Camere: 389, primitoare și amena-
jate cu mult bun-gust, cca. 25 mp,
cu duș/WC, foen, halat de baie, te-
lefon, TV - Sat, filtru de cafea/ceai,
cafetieră Nespresso®, frigider, seif,
A/C controlat individual / încălzire
(în funcţie de sezon), balcon
(DUA/EUA).
• DUD: camere cu tarif special, ace-

leași dotări, dar cu disponibilitate
limitată.

• DUM: suplimentar cu vedere la
mare.

• KAA: Juniorsuite, cca. 35 mp, li-
ving cu zonă de dormit, cu baie și
balcon sau terasă.

• KAB: aceleași dotări ca și KAA, su-
plimentar cu vedere la mare.

• KAC: aceleaşi dotări ca şi KAB,
cca. 40 mp, dar cu ferestre mari și
vedere panoramică la mare.

• FU: apartamente pentru familii,

cca. 50 mp, 2 camere duble cu ușă
de legătură.

• FUM: aceleaşi dotări ca şi FU, cca.
50 mp, vedere la mare.

• WAM: Suite cu 2 camere pentru
familii, aceleaşi dotări ca şi KAB,
cca. 50 mp, cu dormitor suplimen-
tar.

EZ = DZ (DUA) în regim de single,
vedere la grădină.
Servicii de masă: demipensiune cu
mic dejun şi cină de tip bufet, Dine
around în cadrul resortului Sani,
parţial contra unui cost suplimentar;
pensiunea completă include și deju-
nul sub formă de bufet. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, aerobic, vo-
lei pe plajă, fotbal, baschet. Contra
cost: teren de tenis, închiriere moun-
tainbike, sporturi nautice ca de ex.:
catamaran, hidrobiciclete, surf, școa -
lă de scufundări.
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună. Contra cost: în complexul
Spa, diverse proceduri ca de ex.: ma-
saj, tratamente de înfrumuseţare. 
Programe de agrement: incluse:
programe ușoare de animaţie, muzică
live, seri greceşti, cinema în aer liber
(~ iunie - septembrie), Sani Festival
(~ iulie/august). Contra cost: biliard.

Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani
(zilnic, între orele 10 - 12 şi 15 - 17),
teen-club 13 - 16 ani (~ iulie/au-
gust), bazin pentru copii. Contra
cost: baby-club „Crèche” 4 luni - 3
ani. 

Bine de știut
• Reciclare hârtie, sticlă și plastic
• Prelucrarea ulterioară a uleiurilor

alimentare în biocombustibili 
• Recuperarea apei menajere
• Plantare de arbori „Plantează un

copac” în zonele din Halkidiki
afectate de incendii forestiere 

• Complexul confortabil oferă ser-
vicii de cea mai bună calitate.
Locul ideal pentru oaspeţii care
ştiu să aprecieze avantajele unui
resort confortabil combinate cu
z onele frumoase pentru baie şi
posibilitățile de petrecere a tim-
pului liber, la numai câteva mi-
nute de mers pe jos
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DERTOUR

A: 28.4.-12.6. I 21.9.-6.10. B: 13.6.-27.6. I 1.9.-20.9. 
C: 28.6.-19.7. I 17.8.-31.8. D: 20.7.-16.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.3., după această dată 15% până la
30.4., fiecare pentru sejur de min. 3 nopţi. Ofertă specială: 5 = 4 sosire 28.4.-
25.5., 8.9.-1.10., 7 = 6 sosire 28.4.-25.5., 8.9.-30.9., 14 = 11 sosire 28.4.-25.5.,
8.9.-23.9. (Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula)

Chrousso Village Hotel |||| Paliouri

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU ...
• Studio tarif promo
• Super Early Booking

  

Localizare: în Kassandra, zonă li-
niştită, într-o grădină cu vegetaţie
mediteraneană, frumos îngrijită, la
numai 500 m de o plajă cu nisip fan-
tastică, la care ajungeți mergând pe
o cărare din pădure. La cca. 2 km de
centrul localității Paliouri, cu ale sale
magazine şi taverne. Staţie de auto-
buz la cca. 150 m distanță. Autobuz
al hotelului spre Pefkohori şi Hanioti.
Dotări: complex modern, vast şi
prietenos, compus dintr-o clădire
principală şi 16 clădiri auxiliare. Re -
staurant cu terasă și seri tematice, 2
baruri, WLAN (contra cost), chioșc,
magazin de suveniruri, maşină de
spălat şi uscat haine cu monede, 2
piscine, fiecare cu terasă pentru
plajă, şezlonguri şi umbrele de soa-
re, pool-bar (în funcţie de sezon),
şezlonguri și umbrele de soare pe
plajă, parcare. 
Camere: 160, primitoare, cu
duş/WC, foen, telefon, TV - Sat, fri-
gider, seif de închiriat (cca. 18 EUR
pe săptămână), A/C, balcon sau te-
rasă.
• BUC: Studio cu tarif special, ace-

leași dotări, dar cu disponibilitate
limitată.

• BU7/BU: Studio, cca. 30 mp, living
cu zonă de dormit, cu pat dublu şi
canapea extensibilă.

• BUA: Studio Superior, aceleași
dotări, dar ceva mai spațios, cu
opțiuni de dormit suplimentare.

• AU7/AU: apartament, cca. 45 mp,
living cu zonă de dormit, cu cana-
pea dublă, cameră dublă.

• AUB: Superior, aceleași dotări ca și
AU7/AU, dar ceva mai spațios, cu
opțiuni de dormit suplimentare.

Activităţi sportive: incluse: tenis
de masă, volei pe plajă. Contra cost:
sporturi nautice pe plajă (furnizori lo-
cali), teren de tenis, paintball, şcoală
de scufundări (furnizori locali). 
Programe de agrement: incluse:
programe lejere de animație (de 6 x
pe săptămână), 1 x pe săptămână
seară barbecue cu muzică live.

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Snack-uri între orele 10:30 -

18:30

• Cafea şi prăjituri între orele 
16 - 17 

• Îngheţată între orele 12:30 -
14:30 şi 18:30 - 21:30

• Băuturi alcoolice locale între orele
10 - 23, băuturi răcoritoare între
orele 8 - 23 

• Seara cocktail-ul zilei

Bine de știut
Hotel ideal pentru familii.

Ideal pentru familii

Reducere copii
Castel gonflabil și loc de joacă
Bufet pentru copii (de la ora 18)
2 bazine pentru copii
Mini-club 4 - 12 ani (zilnic, între
orele 10 - 12 și 15 - 17)

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40006 FH
Cazare                                                        Belegung       A             B            C            D
BUCI      Studio/Spar/Du/WC/BkoT/AI           2-3              48         63          80       101
BU7I      Studio/Du/WC/BkoT/AI                  2-3              53         67          87       112
BU I       Studio/Du/WC/BkoT/AI                  2-3              55         69          89       114
BUAI      Studio/Du/WC/BkoT/Superior/AI     2-4              56         70          90       115
AU7I      Apt./Du/WC/BkoT/AI                      2-4              67         82          99       119
AU I       Apt./Du/WC/BkoT/AI                      2-4              69         84        101       121
AUBI      Apt./Du/WC/BkoT/Superior/AI        2-5              70         85        102       122
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7 nopţi în BU7/AU7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană în BUC/BU7/BU, a 3-a şi a 4-a persoană în BUA până la 12
ani, 100%; peste 13 ani nu este posibil. Reducere: a 3-a şi a 4-a persoană în
AU7/AU/AUB până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%; a 5-a persoană în AUB până la
12 ani, 100%; peste 13 ani nu este posibil.

A: 22.9.-14.10. B: 4.5.-21.6. I 9.9.-21.9. C: 27.4.-3.5. I 22.6.-10.7. I 1.9.-8.9. 
D: 11.7.-31.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 
15% până la 29.2.
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 4.5.-16.5., 24.9.-7.10., 
14 = 12 sosire 4.5.-16.5., 24.9.-30.9.

Hotel Possidi Paradise |||| Possidi

Wohnbeispiel 

plimentar cu vedere la mare.
• DUC: camere Superior, aceleaşi

dotări ca şi DU7/DU, dar mai
spațioase.

• KU: Juniorsuite, mai spațioase, cu
living cu zonă de dormit.

• FH: camere pentru familii, mai
spațioase, fără balcon.

• FUA: apartamente pentru familii,
aceleaşi dotări ca şi DU7/DU, cu
zonă de dormit suplimentară.

EZ = DZ în regim de single.
Servicii de masă: demipensiune cu
mic dejun şi cină de tip bufet, ocazio-
nal seri tematice sau All inclusive.

MAI MULT DE LA CONCEDIU ...
• Cameră Economy
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: în Kassandra, la mar-
ginea stațiunii Possidi, posibilități
de shopping și distracție în imedia-
ta apropiere, hotel separat de în-
cântătoarea plajă cu nisip/pietrice-
le doar printr-o stradă puţin circu-
lată. Înconjurat de mulţi copaci, tu-
fe, flori şi peluze îngrijite. Staţie de
autobuz la cca. 100 m distanță.
Dotări: complex hotelier amenajat
cu foarte mult bun-gust, compus
din mai multe clădiri cu 2 niveluri,
integrate armonios în peisaj. Clădi-
re principală cu restaurant şi te-
rasă, restaurant à-la-carte, precum
şi o cafenea plăcută direct la plajă,
bar cu terasă, internet, WLAN, pis-
cină (12 x 5 m) cu jacuzzi şi terasă
pentru plajă, şezlonguri şi umbrele
de soare, pe plajă şezlonguri şi um-
brele de soare, pool-bar (în funcţie
de sezon), parcare.
Camere: 70, foarte plăcute, în cu-
lori calde, cca. 27 mp, cu duş/WC,
foen, radio, telefon, TV - Sat, frigi-
der, seif, A/C / încălzire (în funcţie
de sezon), balcon mobilat
(DU7/DU/EU).
• DUB: camere Economy, aceleaşi

dotări, ceva mai mici, acces de pe
terasă, la demisol, disponibilitate li-
mitată.

• DUA: aceleaşi dotări ca şi DU, supli-
mentar cu vedere la piscină.

• DUM: aceleaşi dotări ca şi DU, su-

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40007 FH
Cazare                                                  Belegung        A              B              C              D
DUBH    DZ/Du/WC/Ts/Economy/DP      2-3               26           33           44           49
DU7H    DZ/Du/WC/Bk/DP                    2-4               29           38           52           62
DU H     DZ/Du/WC/Bk/DP                    2-4               31           40           55           64
DUAH    DZ/Du/WC/Bk/Poolblick/DP     2-4               32           42           57           64
DUMH   DZ/Du/WC/Bk/Meerblick/DP    2                  35           44           62           71
DUCH    DZ/Du/WC/Bk/Superior/DP       2-4               36           45           61           68
KU H      Juniorsuite/Du/WC/Bk/DP        2-4               39           51           66           74
FH H      Fam.-Zim./Du/WC/DP              2-5               30           38           53           59
FUAH     Fam.-Apt./Du/WC/Bk/DP         2-5               45           59           74           79
EU H      EZ/Du/WC/Bk/DP                     1                  44           57           76           86
Pensiune completă (PC): + 10 EUR. PC pentru copii până la 1 an, inclusă; de la 2 la 14 ani, 5
EUR. All inclusive (AI): + 16 EUR. AI pentru copii până la 1 an, inclus; de la 2 la 14 ani, 10 EUR.
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7 nopţi în DU7. Reducere pat suplimen-
tar: a 3-a pers. până la 14 ani, 100%; peste 15 ani, 60%; a 4-a pers. în DU7/DU/DUA/DUC/KU
până la 1 an, 100%; de la 2 la 14 ani, 70%; peste 15 ani nu este posibil (fiecare la cazare cu DP).
A 4-a pers. în FH/FUA până la 14 ani, 100%; peste 15 ani, 60%; a 5-a pers. până la 1 an, 100%;
de la 2 la 14 ani, 60%; peste 15 ani nu este posibil (fiecare la cazare cu DP).

Programe de agrement: incluse:
ocazional, spectacole seara.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• După-amiaza cafea, ceai și prăji -

turi 
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale
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A: 27.4.-11.6. I 19.9.-31.10. B: 12.6.-3.7. I 11.9.-18.9. C: 4.7.-16.7. I 15.8.-10.9. 
D: 17.7.-14.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.3., după această dată 15% până la
30.4., după această dată 10% până la 31.5.
Ofertă specială: 5 = 4 sosire 27.4.-30.5., 19.9.-26.10.
(Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula) 

Alexander the Great Beach Hotel |||| Kryopigi

Wohnbeispiel 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40020 FH
Cazare                                                         Bel.               A              B            C           D
DJCH     DZ/BoD/WC/Ts/Economy/DP           2-3             31           41         52        67
DJXH     DZ/BoD/WC/BkoT/DP                      2-3             34           43         54        70
DJ H       DZ/BoD/WC/BkoT/DP                      2-3             36           45         56        72
DJYH     DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/DP      2-3             37           49         57        76
DJAH     DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/DP      2-3             39           51         59        78
DJDH     DZ/BoD/WC/BkoT/VIP/DP               2-3             46           55         64        87
DJBH     DZ/BoD/WC/BkoT/Superior/M/DP    2-4             81           84         97      142
KJ H       Juniorsuite/BoD/WC/BkoT/DP          2-4             55           64         76      113
EJ H       EZ/BoD/WC/BkoT/DP                      1                 36           52         76      113
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7 nopţi în DJX/DJY. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană până la 13 ani, 100%; peste 14 ani în DJC/DJX/
DJ/DJY/DJA/DJD, 50%; în DJB/KJ, 30%. A 4-a persoană în DJB/KJ până la 1 an, 100%; de
la 2 la 13 ani, 50%; peste 14 ani, 30%. 

MAI MULT DE LA CONCEDIU ...
• Direct la plajă 
• Cameră Economy
• Super Early Booking
• Reducere copii

Localizare: zonă liniştită, deasupra
unei plaje cu nisip îngrijite şi întinse,
la care se ajunge coborând câteva
trepte sau cu trenulețul. Posibilități
de shopping, baruri şi taverne plăcu-
te în Kryopigi, la numai 1,5 km dis-
tanță, respectiv în Kalithea, la cca.
3,5 km. Staţie de autobuz în faţa ho-
telului. 
Dotări: hotel renumit şi apreciat,
cu o paletă largă de clienţi fideli,
compus din clădirea principală şi
mai multe clădiri auxiliare, dispuse
de-a lungul unei grădini luxuriante,
vaste și foarte frumos îngrijite. Re -
staurant cu vedere la mare, tavernă
à-la-carte cu bucătărie locală şi in-
ternaţională, o cafenea în stil gre-
cesc, copie fidelă a celor întâlnite în
satele greceşti, bar, recepţie cu
zonă de ședere, TV - Sat, WLAN
(contra cost), chioșc, lift, piscină,
terasă pentru plajă cu şezlonguri şi
umbrele de soare, pe plajă şezlon-
guri şi umbrele de soare (contra
cost), pool-bar şi bar pe plajă, par-
care.
Camere: 216, frumos mobilate,
cca. 17 mp, cu baie sau duş/WC,
 foen, telefon, TV - Sat, minibar, seif
de închiriat, A/C, balcon sau terasă
(DJX/DJ/EJ).
• DJC: camere Economy, aceleaşi

dotări ca și DJ, dar situate la par-
ter în clădirile auxiliare, acces de
pe terasă, disponibilitate limi-
tată.

• DJY/DJA: aceleaşi dotări ca şi DJ,

suplimentar cu vedere la mare.
• DJD: VIP, aceleaşi dotări ca şi

DJ/DJX, suplimentar cu următoa-
rele servicii incluse: WLAN, pe
plajă şezlonguri şi umbrele de
soare, 1 sticlă de vin la sosire în
cameră.

• DJB: Superior, cca. 26 mp, mobi-
lier de înaltă calitate, canapea
extensibilă, vedere la mare.

• KJ: Juniorsuite, cca. 30 mp, li-
ving cu zonă de dormit, canapea
extensibilă.

EZ = DZ (DJ) în regim de single,  dar
cu vedere la grădină.
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet. 
Activităţi sportive: incluse: vo-
lei pe plajă, baschet. Contra cost:
tenis de masă, teren de tenis. 
Programe de agrement: inclu-
se: animaţie, ocazional seri gre-
ceşti. Contra cost: biliard.

Copii: incluse: bazin pentru copii,
loc de joacă.

Bine de știut
Hotelul s-a dedicat de câțiva ani
protejării naturii şi, de aceea, ad-
ministrarea sa se face după norme
ecologice foarte stricte. 
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DERTOUR

A: 5.5.-6.6. i 16.9.-31.10. B: 7.6.-9.7. i 26.8.-15.9. C: 10.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 15.4. 

Hotel Sousouras |||| Hanioti / Kassandra

Wohnbeispiel 

MAi MUlt DE lA CONCEDiU ...
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo
• Reducere copii

Localizare: direct la minunata
plajă cu nisip/pietricele, ce coboară
lin spre mare, şi în același timp la
doar 150 m de centrul localităţii, cu
numeroase baruri, restaurante şi
magazine. În mijlocul unei grădini
foarte frumos îngrijite, cu vegetaţie
mediteraneană. La cca. 500 m de
staţia de autobuz. 
Dotări: hotel apreciat, familial, cu
atmosferă privată, amenajat cu
bun-gust. Compus din clădirea prin-
cipală şi 4 clădiri auxiliare cu 2 nive-
luri. Restaurant cu șemineu şi te-
rasă, bar, lounge cu TV şi masă de
joc, WLAN (contra cost), piscină
(cca. 20 x 13 m) cu şezlonguri şi um-
brele de soare, pool-bar/snack-bar
şi bar pe plajă (în funcţie de sezon),
pe plajă şezlonguri şi umbrele de
soare (contra cost), parcare (cca. 5
EUR pe zi).
Camere: 80, spaţioase şi mobilate

confortabil, cca. 24 mp, cu duş/WC,
foen, radio, telefon, TV - Sat, WLAN
(contra cost), frigider, încălzire / A/C
(în funcţie de sezon, cca. 6 EUR pe
zi), balcon mobilat sau terasă
(DU7/DU). 
• DUA: Scamere cu tarif special,

aceleaşi dotări ca şi DU, dar cu
disponibilitate limitată.

• FU: camere pentru familii, cca.
24 mp, pentru 2 adulţi şi 2 copii,
aceleaşi dotări ca şi DU, supli-
mentar cu un mic hol cu 2 cana-
pele.

Seif de închiriat la recepţie. 
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun continental extins şi
cină de tip bufet.
Programe de agrement: inclu-
se: 1 x pe săptămână muzică live 
(~ iulie/august).
Copii: incluse: zonă pentru copii la
piscină, loc de joacă pe plajă.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40004 FH
Cazare                                                         Belegung               A                B              C
DUAH    DZ/Du/WC/BkoT/Sparpreis/DP         2-3                      29             43           59
DU7H    DZ/Du/WC/BkoT/DP                        2-3                      30             45           62
DU H     DZ/Du/WC/BkoT/DP                        2-3                      32             47           64
FU H      Fam.-Zimmer/Du/WC/BkoT/DP        2-4                      48             80           82
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 5 nopţi în perioada 7.6.-23.9., 7
nopţi în DU7. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DUA/DU7/DU, a 3-a şi a
4-a persoană în FU până la 12 ani, 100%; în DUA/DU7/DU peste 13 ani, 35%; în FU peste
13 ani nu este posibil.
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A: 3.4.-18.5. i 1.10.-29.10. B: 19.5.-10.6. i 13.9.-30.9. 
C: 11.6.-18.7. i 28.8.-12.9. D: 19.7.-27.8.

 Early Booking: fiecare la cazare cu DP: reducere 20% până la 29.2., 
după această dată 15% până la 30.4.
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 3.4.-15.5., 26.9.-22.10., 14 = 11 sosire 
3.4.-15.5., 26.9.-15.10. (Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula) 

Alia Palace Hotel ||||| Pefkohori

Wohnbeispiel 3-Raum-Suite

Wohnbeispiel Doppelzimmer

HOTEL HigHligHt
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii extra incluse

Localizare: pe deal, deasupra loca-
lităţii, cu o panoramă unică asupra
mării şi localităţii. La cca. 1 km de
plaja cu nisip (shuttlebus de 8 x pe
zi), 600 m de centru şi 500 m de
staţia de autobuz.
Dotări: hotel confortabil, compus
din clădiri principale, 4 clădiri auxi-
liare situate deasupra şi bunga-
low-uri separate, în care se află Bun-
galowsuite. Restaurant cu terasă,
restaurant la piscină, restaurant à-
la-carte (în funcţie de sezon), bar cu
balcon şi priveliște panoramică,
WLAN, internet, chioșc, piscină (cca.
580 mp), şezlonguri, umbrele de
soare, prosoape, pool-bar (în funcţie
de sezon), pe plajă şezlonguri şi um-
brele de soare (contra cost), parcare.
Camere: 110, cu mult bun-gust,
cca. 17 mp, cu baie/WC, foen, radio,
telefon, TV - Sat, minibar (contra
cost), seif, A/C / încălzire (în funcţie
de sezon), filtru de cafea/ceai, bal-
con mobilat, vedere la grădină sau
vedere laterală la mare (DA7/
DA/EA). DAA camere cu tarif speci-
al, ca şi DA, disponibilitate limitată.
DAB camere Superior, mobilate ex-
clusivist, cu vedere la mare. KJ Ju-
niorsuite, cca. 30 mp, ca și DA, dar
cu baie sau duș/WC, terasă și piscină
privată. WA Suite cu 3 camere, cca.

90 mp, în clădirile auxiliare de tip
bungalow, cu 2 camere separate şi
living cu șemineu, suplimentar cadă
cu jacuzzi, halat de baie, terasă şi
piscină privată. EZ = DZ (DA) în re-
gim de single. 
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet sau
All inclusive. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness. Contra cost: teren de te-
nis (de la 16 ani), închiriere biciclete. 
Wellness: contra cost: diverse pro-
ceduri, jacuzzi, baie cu aburi, saună.
Copii: incluse: bazin pentru copii. 

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
Pensiune completă, snack-uri, cafea,

ceai, prăjituri între orele 11:30 -
12:30 și 17 - 18, înghețată între
orele 10:30 - 22:30, minibar ali-
mentat cu băuturi răcoritoare și be-
re la sosire, între orele 9:30 - 22:30
băuturi alcoolice locale, răcoritoa-
re, pe plajă șezlonguri, umbrele de
soare, teren de tenis.

More inclusive
• Upgrade în categoria de cameră

imediat superioară, în funcție de
disponibilități

• Early check-in și late check-out,
în funcție de disponibilități 

Honeymoon
La sosire, şampanie şi coş cu fructe
în cameră.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40005 FH
Cazare                                                                Bel.                A           B           C         D
DAAH    DZ/B/WC/Bk/Sparpreis/DP                     2-3              33        49        64      69
DA7H    DZ/B/WC/Bk/DP                                    2-3              37        55        73      78
DA H     DZ/B/WC/Bk/DP                                    2-3              39        57        75      80
DABH    DZ/Superior/B/WC/Bk/M/DP                  2-3              51        69        87      94
KJ H       Jun.-Suite/BoD/WC/Ts/priv. Pool/DP      2-4              69        94      118    124
WA H     3-Raum-Suite/B/WC/Ts/priv. Pool/DP     2-6            134      162      187    202
EA H      EZ/B/WC/Bk/DP                                    1                 58        86      108    125
All inclusive (AI): + 22 EUR (în sezon B-D, + 26 EUR). Check-in/Check-out: zilnic. Sejur
minim: 3 nopţi, 7 nopţi în DA7. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în
DAA/DA7/DA/DAB până la 6 ani, 100%; de la 7 la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 30%. A 3-a
şi a 4-a persoană în KJ până la 12 ani, 100%; a 3-a persoană peste 13 ani, 30%; a 4-a per-
soană peste 13 ani nu este posibil. Reducere: a 3-a până la a 6-a persoană în WA, 100%.
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A: 1.4.-27.4. i 15.10.-30.10. B: 28.4.-20.5. i 27.9.-14.10. C: 21.5.-5.6. i 17.9.-26.9. D: 6.6.-29.6. i 3.9.-16.9. 
E: 30.6.-21.7. i 28.8.-2.9. F: 22.7.-27.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 29.2. pentru sejur în perioada 1.4.-21.5. și 27.9.-31.10., 
15% până la 29.2. pentru sejur în perioada 21.5.-30.6. și 3.9.-27.9., 
10% până la 29.2. pentru sejur în perioada 30.6.-22.7. și 28.8.-3.9., 
5% până la 29.2. pentru sejur în perioada 22.7.-28.8.Wohnbeispiel 

WohnbeispielModellbild 

            Ikos Olivia Hotel |||||                                                                        Gerakini

MAi MUlt DE lA CONCEDiU ...
• Direct la plajă
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Reducere single cu copil

Localizare: chiar lângă o splendidă
plajă cu nisip. Posibilități de shop-
ping și distracție în Gerakini, la cca.
300 m. Stație de autobuz la cca. 50
m.
Dotări: luxosul complex este com-
pus dintr-o clădire principală și mai
multe bungalow-uri, dispuse de-a
lungul unei minunate grădini cu
măslini. 4 restaurante à-la-carte
(grecesc, asiatic, italian, franțuzesc)
cu delicii culinare pregătite de
maeștri bucătari, precum și 2 re -
staurante selecționate „Dine out” în
localitate (informații la hotel), 4 ba-
ruri, zonă de primire elegantă, ma-
gazine, coafor, WLAN, jacuzzi, pis-
cină acoperită, un minunat areal de
piscine în formă de lagună, cu te-
rasă pentru plajă, șezlonguri și um-
brele de soare, prosoape, pool-
bar/snack-bar, pe plajă șezlonguri și
umbrele de soare, parcare.
Camere: 287, emană lux și ele-
ganță: modernizate, cca. 25 mp, cu
baie cu cadă sau duș/WC, foen, te-
lefon, TV - Sat, DVD/CD player, cafe-
tieră Nespresso®, filtru de ceai/ca-
fea, minibar (alimentat zilnic), seif,
A/C / încălzire (în funcție de sezon),
balcon sau terasă. 
• DJA: în clădirea principală, balcon

mai mic.
• DJC/EJC: în clădirea principală sau

în bungalow-uri, aceleași dotări ca
și DJA, suplimentar cu vedere la
mare.

• DUD: camere Superior, aceleași
dotări ca și DJB, mai spațioase, cca.
30 mp, suplimentar cu zonă de
ședere, baie cu duș.

• DUM: aceleași dotări ca și DUD, su-
plimentar cu vedere la mare.

• DJB: în bungalow-uri.
• WAA: Suite cu 2 camere, cca. 50

mp, în bungalow-uri, compuse

dintr-un living și zonă de dormit se-
parată, cadă și duș-ploaie, terasă
cu acces la grădina privată.

• WAC: Suite Deluxe cu 3 camere,
aceleași dotări ca și WAA, cu dor-
mitor suplimentar, baie cu cadă și
duș-ploaie separat, acces la exclusi-
vista „Deluxe Collection Pool” re-
zervată Suitelor Deluxe (servicii su-
plimentare v. „More inclusive”).

• WAF: aceleași dotări/servicii ca și
WAC, suplimentar cu piscină pri-
vată.

EZ = DZ (DJC) în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: 2 tere-
nuri de tenis, nocturnă la tenis, sală
de fitness, tenis de masă, baschet, în-
chiriere mountainbike, windsurf (cu
certificat, 1 oră de persoană/sejur -
gratuit), scufundări (1 x de
persoană/sejur), echipament de snor-
keling, hidrobiciclete, volei pe plajă,
polo, badminton pe plajă, aerobic,
aqua aerobic. Contra cost: catama-
ran (cu certificat), sporturi nautice pe
plajă. 
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună. Contra cost: diverse proceduri
la exclusivistul centru Spa. 
Programe de agrement: incluse:

darts, animație ușoară, spectacole,
party pe plajă. 
Copii: incluse: mini-club 4 - 11 ani,
teen-club 12 - 17 ani (în sezonul de
vârf), bazin pentru copii, loc de joacă. 

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet va-

riat
• Meniuri pentru copii
• Restaurante à-la-carte/Dine out

(fiecare cu rezervare)
• Fructe și sandvișuri de la ora 11
• Cafea, ceai și prăjituri între orele

16 - 17
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale și internaționale între orele 9 -
2  

• Băuturi și snack-uri la piscină și pe
plajă

• Room service non-stop

More inclusive
Oaspeții din Deluxe Suite benefi-
ciază de următoarele servicii su-
plimentare: 
• Serviciu check-in/check-out sepa-

rat
• 20 minute masaj ceafă sau spate,

de persoană/sejur

• La sosire, 1 sticlă de șampanie, de
cameră

• Acces la exclusivista zonă Deluxe
Collection Pool

• Acces la o zonă de plajă separată
• 1 cină pe plajă, de cameră/sejur

(cu rezervare)

Bine de știut 
Resortul pune pe primul plan con-
fortul oaspeților: aici concediul se
transformă într-o experiență unică,
de neuitat, căci veți petrece cele mai
frumoase zile din an. Mâncarea și
băutura sunt, de asemenea, foarte
bine reprezentate, la fel ca oferta
bogată de activități sportive. La toa-
te acestea se adaugă serviciile exce-
lente – pentru clienți care își doresc
un concediu la cele mai înalte stan-
darde. 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                                                                                                   Leistung SKG50012 FH
Cazare                                                                                         Belegung              A             B             C            D             E            F
DJAI      DZ/BoD/WC/Bk/Haupthaus/AI                                         2                         79        101        117       154       186       227
DJCI       DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/AI                                       2                         91        119        136       172       209       257
DUDI     DZ/Du/WC/Bk/Haupthaus/Superior/AI                             2-3                     91        119        136       172       209       257
DUMI    DZ/Du/WC/Bk/Meerblick/Haupthaus/Sup./AI                   2-3                   102        132        152       191       234       286
DJBI       DZ/BoD/WC/BkoT/Bungalow/AI                                      2                       102        132        152       204       242       302
WAAI    2-Raum-Suite/B/WC/Ts/Bungalow/priv. Garten/AI           2-5                   147        186        212       279       342       396
WACI     3-Raum-Deluxe-Suite/B/WC/Ts/Bungalow/AI                   3-6                   266        339        409       522       629       749
WAFI     3-Raum-Dlx-Suite/B/WC/Ts/Bungalow/privater Pool/AI    3-6                   294        386        469       599       722       882
EJCI       EZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/AI                                       1-2                   159        201        229       289       354       429
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DUD/DUM până la 11 ani, 100%;
peste 12 ani nu este posibil. Reducere: a 3-a persoană în WAA până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 50%; a 4-a persoană până la 1 an,
100%; de la 2 la 11 ani, 50%; a 5-a persoană până la 11 ani, 100%; a 4-a și a 5-a persoană peste 12 ani nu este posibil. A 3-a persoană
în WAC/WAF până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 75%; a 4-a persoană până la 1 an, 100%; peste 2 ani, 75%; a 5-a și a 6-a persoană
până la 11 ani, 100%; peste 12 ani nu este posibil. Single cu copil: în EJC până la 11 ani, 100%.
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DERTOUR

A: 28.4.-31.5. I 1.10.-31.10. B: 1.6.-30.6. I 1.9.-30.9. C: 1.7.-31.8.

 Early Booking: la cazare cu MD: reducere 10% până la 30.4.Wohnbeispiel 

               Hotel Virginia ||||                                                                    Elia Beach-Nikiti

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Servicii pe plajă incluse 

Localizare: zonă idilică, în Sitho-
nia, chiar deasupra frumoasei plaje
Elia, lungă de cca. 5 km (la care se
ajunge coborând câteva trepte), cu
mai multe golfuri, înconjurat de
 pini, cu grădină frumos amenajată
și mici detalii simpatice. La cca. 10
km de Nikiti și cca. 8 km de Neos
Marmaras. Stație de autobuz la
cca. 600 m distanță. 
Dotări: hotel cu design tipic în
alb-albastru, r omantic și original,
amenajat cu multă atenție la deta-
lii, de ex. cu obiecte antice precum
bidoane de lapte, pietre de moară,
putini etc., cu atmosferă căldu -
roasă și primitoare. Tavernă cu te-
rasă spațioasă spre mare, disponi-
bilă și à-la-carte contra unui cost
suplimentar, bar, lounge conforta-
bil, jacuzzi, pe plajă șezlonguri și
umbrele de soare, parcare. 
Camere: 23, renovate, conforta-
bile, amena jate frumos, cu mult
bun-gust, cca. 12 mp, cu duș/WC,
foen, radio, telefon, TV - Sat (cu

ecran plat), Pay-TV, conexiune in-
ternet, filtru de cafea/ceai, mini-
bar, seif, A/C / încălzire (în funcție
de sezon), balcon mobilat, vedere
la mare (DU7/DUM/EUM). TUM
camere cu 3 paturi, cca. 16 mp. EZ
= DZ (DUM) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun de
tip bufet, DP include și meniu cu 3
feluri. 
Wellness: i ncluse: baie cu aburi,
saună.
Excursii: incluse: ocazional, ex-
cursie la Nikiti.

More inclusive
• La sosire în cameră, 1 sticlă de vin

din producția proprie
• Pentru sejur în perioada 21.3. -

30.4., cadou de bun-venit în ca-
meră 

Bine de știut 
Un loc recomandat pentru toți cei
care iubesc Grecia. 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG50004 FH
Cazare                                                               Belegung          A                B              C
DU7G    DZ/Du/WC/Bk/Meerblick/MD                2-3                 35             41           49
DUMG   DZ/Du/WC/Bk/Meerblick/MD                2-3                 37             43           51
TUMG    3-Bett-Zim./Du/WC/Bk/Meerblick/MD   3                    37             43           51
EUMG   EZ/Du/WC/Bk/Meerblick/MD                1                    62             73           83
Demipensiune (DP): + 19 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7
nopți în DU7. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2
la 12 ani, 50%; peste 13 ani nu este posibil (fiecare la cazare cu MD).

A: 28.4.-25.5. I 21.9.-23.10. B: 26.5.-13.6. I 6.9.-20.9. C: 14.6.-11.7. I 21.8.-5.9. 
D: 12.7.-20.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 
15% până la 30.4. Ofertă specială: 7 = 6 sosire 28.4.-14.5., 28.9.-16.10., 
14 = 11 sosire 28.4.-14.5., 28.9.-9.10.

Hotel Elea Village ||| Elia Beach-Nikiti

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, în Elia
Beach din peninsula Sithonia, la nu-
mai câteva minute de mers pe jos
față de o mică și frumoasă plajă cu
nisip/pietricele și cădere lină spre ma-
re. Nikiti se află la cca. 9 km distanță,
iar Neos Marmaras la cca. 11 km.
Staţie de autobuz la o distanţă de
400 m. 
Dotări: complex vast și îngrijit, ce
cuprinde în total 9 clădiri, dispuse pe
o suprafaţă de 18.600 mp. Recepţie
cu zonă de ședere, TV, internet şi
WLAN (contra cost), piscină cu terasă
pentru plajă, şezlonguri şi umbrele de
soare, pool-bar, parcare.
Camere: 80, luminoase și primitoa-
re, cu duş/WC, foen, telefon, TV - Sat,
frigider mic, A/C, balcon sau terasă
(DU/EU).
• DUA: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări, dar cu disponibilitate
limitată.

• DUB: camere Superior, aceleaşi
dotări, dar mai spaţioase, cu ve-
dere la piscină sau la mare. 

• FU: apartamente pentru familii,
aceleaşi dotări ca şi DU, cu dormi-
tor suplimentar cu uşă de
legătură. 

EZ = DZ (DU) în regim de single.
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet sau
All inclusive.

Activităţi sportive: contra cost:
teren de tenis, închiriere biciclete.
Copii: incluse: loc de joacă, bazin
pentru copii. 

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Îngheţată şi prăjituri între orele 

16 - 18
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale la pool-bar între orele 10 - 22

Bine de știut
Hotelul, apreciat în special de fami-
lii, este locul ideal pentru un conce-
diu relaxant şi, totodată, dinamic,
într-o atmosferă plăcută. 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG50011 FH
Cazare                                                     Belegung             A           B            C            D
DUAH    DZ/Du/WC/BkoT/Sparpreis/DP    2-3                    24        30          42         58
DU H     DZ/Du/WC/BkoT/DP                   2-3                    28        35          48         60
DUBH    DZ/Du/WC/BkoT/Superior/DP      2-3                    40        47          51         66
FU H      Fam.-Apt./Du/WC/BkoT/DP        2-4                    44        52          64         75
EU H      EZ/Du/WC/BkoT/DP                    1                       42        54          71       114
All inclusive (AI): + 17 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 2 nopţi. 
Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DUA/DU/DUB până la 12 ani, 100%;
peste 13 ani, 30%. Reducere: a 3-a persoană în FU până la 12 ani, 100%; peste 13 ani,
30%; a 4-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 6 ani, 80%; de la 7 la 12 ani, 50%;
peste 13 ani, 30%. 
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A: 23.3.-28.4. I 16.10.-31.10. B: 29.4.-27.5. I 25.9.-15.10.
C: 28.5.-17.6. I 11.9.-24.9. D: 18.6.-22.7. I 28.8.-10.9. E: 23.7.-27.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 
15% până la 30.4. Ofertă specială: 7 = 6 sosire 23.3.-14.5., 30.9.-24.10., 
14 = 12 sosire 23.3.-14.5., 30.9.-17.10.

Hotel Athena Pallas Village & Luxury Residence ||||| Elia Beach-Nikiti

Wohnbeispiel Doppelzimmer

Wohnbeispiel Maisonette

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, la Elia
Beach, hotel separat doar printr-o
străduță auxiliară de frumoasa
plajă cu nisip/pietricele, ce coboa -
ră lin spre mare. Nikiti la cca. 9 km,
Neos Marmaras la cca. 11 km (au-
tobuz hotel, contra cost). Staţie de
autobuz la cca. 200 m.
Dotări: între tradiţional şi mo-
dern, complex compus din clădirea
principală şi 5 clădiri auxiliare.
Într-o clăd ire separată, restaurant,
tavernă cu terasă, lobby-bar,
WLAN (contra cost), jacuzzi, pis-
cină acoperită (cca. 30 mp), bar în
grădina de pe acoperiș, 2 piscine
cu şezlonguri şi umbrele de soare,
pool-baruri (în funcţie de sezon),
pe plajă şezlonguri şi umbrele de
soare (contra cost), parcare.
Camere: 175, mobilate atractiv și
cu mult bun-gust, cu duş/WC,
 foen, halat de baie, radio, telefon,
TV - Sat, filtru de cafea/ceai, mini-
bar, seif, A/C / încălzire (în funcţie
de sezon), balcon mobilat sau te-
rasă.
• DUD: camere cu tarif special,

aceleaşi dotări, dar cu disponibi-
litate limitată.

• DUX/DUA/EUA: cca. 20 mp.
• DAY/DAB: camere Superior, cca.

33 mp, renovate, cu canapea ex-
tensibilă dublă, baie/WC, vedere
la grădină.

• FU: apartamente pentru familii,
cu dormitor suplimentar.

• WU: Suite, aceleaşi dotări ca şi
D UA, cca. 40 mp, suplimentar li-
ving cu zonă de dormit cu cana-
pea extensibilă, vedere la pis-
cină.

• FJB: ViP-Maisonette, cca. 70 mp,

în galerie living cu zonă de dor-
mit cu canapea extensibilă, su-
plimentar dormitor separat, duş,
şemineu, acces direct la piscină.
Servicii suplimentare v. „More
inclusive”. 

EZ = DZ (DUA) în regim de single. 
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet
sau All inclusive. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă. Contra
cost: teren de tenis, minigolf, 
bowling.
Wellness: contra cost: baie cu
aburi, saună, solar, masaj. 
Programe de agrement: contra
cost: biliard, cinema.
Copii: contra cost: mini-club 4 -
12 ani, bazin pentru copii (~ 15.5.
- 30.9.), loc de joacă.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Snack-uri, prăjituri și înghețată

între orele 11 - 19 
• Băuturi răcoritoare și alcoolice

locale între orele 10:30 - 22:30
• Reducere la preparatele servite în

restaurantul à-la-carte 
• WLAN
• Baie cu aburi, saună
• Teren de tenis, minigolf, cinema
• Shuttlebus spre Nikiti și Neos

Marmaras

More inclusive
Oaspeţii din VIP-Maisonette be-
neficiază de următoarele servi-
cii suplimentare:
• Mic dejun la restaurant à-la-

carte (1.6. - 31.8.)
• Zonă ViP-check-in separată 
• Cină la restaurant à-la-carte

(1.6. - 15.9.) 
• WLAN

Bine de știut
Detaliile atractive și pline de bun-
gust conferă resortului o ambianţă
originală.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG50003 FH
Cazare                                                          Bel.             A          B          C         D       E
DUDH    DZ/Du/WC/BkoT/Sparpreis/DP          2-3           32       34       40       59     74
DUXH    DZ/Du/WC/BkoT/DP                         2-3           34       36       42       62     79
DUAH    DZ/Du/WC/BkoT/DP                         2-3           36       38       44       64     81
DAYH    DZ/B/WC/BkoT/Superior/DP             2-4           38       40       53       74     94
DABH    DZ/B/WC/BkoT/Superior/DP             2-4           40       42       55       76     96
FU H      Fam-Apt./Du/WC/BkoT/DP               2-4           49       55       67       95   119
WU H     Suite/Du/WC/BkoT/Poolblick/DP       2-4           52       57       70       99   124
FJBH      ViP-Maisonette/BoD/WC/BkoT/DP    2-4           58       71     109     129   162
EUAH    EZ/Du/WC/BkoT/DP                         1-2           49       53       64       94   116
All inclusive (AI): + 30 EUR. Ai pentru copii până la 6 ani, inclus; de la 7 la 12 ani, 15
EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 2 nopţi, 7 nopţi în DUX/DAY. Reduce-
re pat suplimentar: a 3-a persoană în DUD/DUX/DUA/DAY/DAB până la 12 ani, 100%;
peste 13 ani, 30%. A 4-a persoană în DAY/DAB până la 6 ani, 100%; de la 7 la 12 ani,
100% (în sezon B/C/D, 80%); peste 13 ani nu este posibil. Reducere: a 3-a persoană în
FU/WU/FJB până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%. A 4-a persoană până la 6 ani,
100%; de la 7 la 12 ani, 80%; în FU/FJB peste 13 ani, 30%; în WU peste 13 ani nu este
posibil. Single cu copil: în EUA până la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 30%. 
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DERTOUR

A: 27.4.-13.6. I 24.9.-15.10. B: 14.6.-26.6. I 12.9.-23.9. C: 27.6.-19.7. I 28.8.-11.9. 
D: 20.7.-27.8.

 Early Booking: la cazare cu MD: reducere 20% până la 31.1., după această dată
15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 31.3. 

               Hotel Porfi Beach |||| Nikiti

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU ...
• Direct la plajă 
• Cameră Economy
• Super Early Booking
• Reducere copii

Localizare: în Sithonia, zonă li-
niştită, înconjurat de umbra pinilor,
în mijlocul unei grădini idilice cu ve-
getaţie luxuriantă şi palmieri. În
imediata vecinătate a mării cu o mi-
nunată plajă cu nisip, la cca. 3 km
de Nikiti, 2,5 km de Metamorfosi şi
25 km de Neos Marmaras. Staţie de
autobuz la cca. 50 m distanță.
Dotări: hotel amenajat în stil rustic,
cu multă atenţie pentru detalii și cu
atmosferă deosebită. Compus din
clădirea principală şi mai multe
clădiri auxiliare cu 2 niveluri. Re -
staurant, tavernă, internet (contra
cost), chioșc, piscină (25 x 12 m) cu
terasă pentru plajă, şezlonguri şi
umbrele de soare, pe plajă şezlon-
guri şi umbrele de soare (contra
cost), pool-bar/bar pe plajă cu te-
rasă originală într-o veche barcă de
pescuit, cu vedere frumoasă spre
mare, parcare.
Camere: 90, amenajate în stil lo-
cal, cca. 20 mp, cu baie/WC, foen,
telefon, TV - Sat, frigider, A/C /
încălzire (în funcţie de sezon), bal-
con sau terasă (DA7/DA/EA).
• DAB: camere Economy, aceleaşi

dotări ca şi DA, situate la parter,
terasă, disponibilitate limitată.

• DAA: Superior, ca și DA, cca. 30
mp, suplimentar cu canapea ex-
tensibilă.

• KA: Juniorsuite, aceleaşi dotări ca
şi DA, mai spațioase, living cu
zonă de dormit, balcon.

• FA: camere pentru familii, cca. 35
mp, aceleaşi dotări ca şi DA, dar
mai spațioase și cu posibilități de
dormit suplimentare. 

• FAA: apartamente pentru familii,
cca. 45 mp, compuse dintr-un li-
ving cu zonă de dormit, 1 zonă de
dormit, 2 băi.

EZ = DZ (DA) în regim de single. 
Seif de închiriat la recepţie. 
Servicii de masă: mic dejun conti-
nental extins de tip bufet, demipen-
siunea include și cina sub formă de
bufet.

Activităţi sportive: incluse: tenis
de masă, teren de baschet. Contra
cost: fotbal de masă, teren de tenis,
închiriere biciclete. 
Programe de agrement: incluse:
darts, de 2 x pe săptămână muzică
live, 1 seară folclorică. Contra cost:
biliard.
Copii: incluse: bazin pentru copii,
loc de joacă. 

Bine de știut 
Locaţia ideală pentru relaxare.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG50001 FH
Cazare                                                    Belegung      A              B              C              D
DABG    DZ/B/WC/Ts/Economy/MD         2                25           30           37           43
DA7G    DZ/B/WC/BkoT/MD                   2-3             26           32           41           48
DA G     DZ/B/WC/BkoT/MD                   2-3             28           35           43           50
DAAG    DZ/B/WC/BkoT/Superior/MD      2-3             31           37           45           55
KA G      Juniorsuite/B/WC/Bk/MD           3-4             34           45           56           66
FA G      Fam.-Zim./B/WC/BkoT/MD        2-4             37           47           52           64
FAAG    Fam.-Apt./B/WC/Bk/MD            3-4             44           53           69           75
EA G      EZ/B/WC/BkoT/MD                    1                27           38           48           57
Demipensiune (DP): + 14 EUR. DP pentru copii până la 2 ani, inclusă; de la 3 la 12 ani, +
7 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7 nopţi în DA7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană în DA7/DA/DAA până la 2 ani, 100%; în DAA de la 3 la 12
ani, 100%. A 3-a persoană în FA, a 4-a persoană în KA până la 12 ani, 100%. A 4-a per -
soană în FA până la 2 ani, 100%; de la 3 la 12 ani, 50%; peste 13 ani nu este posibil (grad
max. de ocupare în FA 2 adulți și 2 copii, în KA 3 adulți și 1 copil) (fiecare la cazare cu MD).
Reducere: a 3-a persoană în FAA până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%; a 4-a persoană
până la 2 ani, 100%; de la 3 la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 30% (fiecare la cazare cu MD).

A: 3.5.-31.5. I 1.10.-21.10. B: 28.4.-2.5. I 1.6.-14.6. I 16.9.-30.9. 
C: 15.6.-9.7. I 1.9.-15.9. D: 10.7.-31.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 31.3.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40036 FH
Cazare                                                  Belegung        A              B              C              D
DU H     DZ/Du/WC/BkoT/Superior/DP   2-3               35           52           70           88
DUAH    DZ/Du/WC/BkoT/Deluxe/DP     2-3               46           63           81           99
FU H      Fam.-Zim./Du/WC/BkoT/DP     2-4               49           66           85         107
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DU/DUA/FU până la 11 ani, 100%; a 3-a persoană în DU/DUA peste 12
ani, 50%; în FU peste 12 ani nu este posibil. A 4-a persoană în FU până la 6 ani, 100%;
de la 7 la 11 ani, 50%; peste 12 ani nu este posibil. Câine: nu este permis.

Hotel Lagomandra Beach |||| Neos Marmaras

MAI MULT DE LA CONCEDIU ...
Reducere copii

Localizare: chiar lângă o plajă în-
grijită, cu nisip/pietricele, distinsă cu
steag albastru. Neos Marmaras, cu
magazine și câteva taverne, se află
la o distanță de cca. 6 km (de mai
multe ori pe zi shuttle hotel, contra
cost). Stație de autobuz la cca. 40
m. 
Dotări: complex hotelier îngrijit și
elegant, compus dintr-o clădire
principală și 4 clădiri auxiliare. Re -
staurant cu terasă exterioară, ta-
vernă à-la-carte, bar, recepție cu
zonă de ședere, internet, WLAN,
chioșc, piscină cu terasă pentru
plajă, la piscină șezlonguri și umbre-
le de soare, pool-bar/snack-bar, pe
plajă șezlonguri și umbrele de soare
(contra cost), parcare.
Servicii de masă: demipensiune,
mic dejun și cină de tip bufet (opțio-
nal și la hotelul înrudit aflat mai sus,
Lagomandra & Spa, cu rezervare).
Camere: 90, Superior, luminoase și

primitoare, cu duș/WC, foen, tele-
fon, TV - Sat, WLAN, frigider mic,
seif, A/C, balcon sau terasă (DU).
• DUA: camere Deluxe, remobilate

recent.
• FU: camere pentru familii, ace-

leași dotări ca și DU, suplimentar
cu canapea extensibilă. 

Activități sportive: sporturi nau-
tice pe plajă (furnizori locali).
Programe de agrement: incluse:
1 x pe săptămână seară grecească
la hotelul înrudit, Lagomandra &
Spa.

Bine de știut 
Destinația ideală pentru un conce-
diu relaxant la mare, într-una din ce-
le mai frumoase zone din Sithonia.

NOU

Wohnbeispiel 
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A: 3.5.-31.5. I 1.10.-21.10. B: 28.4.-2.5. I 1.6.-14.6. I 16.9.-30.9. 
C: 15.6.-9.7. I 1.9.-15.9. D: 10.7.-31.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 
15% până la 1.3., după această dată 10% până la 30.4. Wohnbeispiel Familienzimmer

Wohnbeispiel 

Hotel Lagomandra & Spa |||| Neos Marmaras

MAI MULT DE LA CONCEDIU ...
• Super Early Booking
• Reducere copii

Localizare: teren uşor ridicat, cu
priveliște frumoasă spre mare şi gol-
ful din Toroneos. o stradă separă
hotelul de frumoasa și îngrijita plajă
cu nisip/pietricele – distinsă cu
 steag albastru – din Neos Marmaras
(există o pasarelă cu lift spre plajă).
Magazine, baruri, precum şi taverne
plăcute, tipic greceşti, în Neos Mar-
maras, la cca. 6 km. Staţie de auto-
buz la hotel.
Dotări: complex modern, foarte în-
grijit, compus dintr-o clădire princi-
pală şi mai multe clădiri auxiliare şi
care frapează prin paleta largă de
clienţi fideli. Restaurant, tavernă à-
la-carte, bar, recepţie confortabilă
cu TV - Sat, internet şi WLAN,
chioșc, piscină cu jacuzzi, terasă
pentru plajă cu şezlonguri şi umbre-
le de soare, pool-bar/snack-bar, pe
plajă şezlonguri şi umbrele de soare
(contra cost), parcare.
Camere: 120, renovate, amenajate
modern și plăcut, cca. 20 mp, cu
duş/WC, foen, telefon, TV - Sat, fri-
gider, seif, A/C, balcon sau terasă
(DU).
• DU7/DUA: vedere laterală la ma-

re.
• DJB: camere duble Deluxe, com-

plet renovate în 2014, mai
spațioase, cu baie sau duș.

• KU: Juniorsuite, mai spaţioase,
suplimentar cu zonă de ședere.

• FU: camere pentru familii, dor-
mitor în partea de jos, în galeria
deschisă zonă de dormit supli-
mentară, la fiecare nivel
duş/WC.

Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, baschet, tenis de masă.
Contra cost: sporturi nautice pe
plajă. 
Wellness: contra cost: diverse
proceduri la centrul Spa, jacuzzi,
saună. 
Programe de agrement: inclu-
se: 1 x pe săptămână seară gre -
cească, ocazional muzică live (am-
bele în sezonul de vârf). Contra
cost: biliard.
Copii: incluse: mini-club 4 - 10
ani, bazin pentru copii, loc de
 joacă. 

Bine de știut
Aici veţi petrece o vacanţă rela-
xantă într-un hotel confortabil din
clasa medie de preţuri. Relaxaţi-vă
pe plajă sau vizitaţi unul dintre nu-
meroasele golfuri din împrejurimi.
Descoperiţi natura minunată,
a proape virgină, din Sithonia cu
ocazia unei excursii de o zi într-o
regiune fără afluenţă de turişti.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG40025 FH
Cazare                                                              Bel.               A           B           C           D
DU H     DZ/Du/WC/BkoT/DP                            2-3             30        44        64        80
DU7H    DZ/Du/WC/BkoT/seitl.Meerblick/DP     2-3             32        46        65        86
DUAH    DZ/Du/WC/BkoT/seitl.Meerblick/DP     2-3             34        48        67        88
DJBH     DZ/BoD/WC/BkoT/Deluxe/DP               2-3             40        53        77        96
KU H      Juniorsuite/Du/WC/BkoT/DP                2-4             41        56        87      103
FU H      Familienzimmer/Du/WC/BkoT/DP         2-5             45        72      101      124
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopţi, 7 nopţi în DU7. Reducere pat su-
plimentar: a 3-a persoană în DU/DU7/DUA/DJB, a 3-a şi a 4-a persoană în KU până la
13 ani, 100%; peste 14 ani, 50%. A 3-a şi a 4-a persoană în FU până la 13 ani, 100%;
peste 14 ani, 50%; a 5-a persoană până la 2 ani, 100%; de la 3 la 13 ani, 50% (în sezon
C/D, 80%); peste 14 ani nu este posibil. 
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DERTOUR

A: 15.4.-31.5. I 16.9.-22.10. B: 1.6.-30.6. I 1.9.-15.9. C: 1.7.-12.7. I 20.8.-31.8.
D: 13.7.-19.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 29.2. pentru sejur în perioada 15.4.-1.6.
și 16.9.-22.10., 20% până la 29.2. pentru sejur în perioada 1.6.-16.9., după
 această dată 20% până la 30.4. pentru sejur în perioada 15.4.-1.6. și 16.9.-22.10.,
15% până la 30.4. pentru sejur în perioada 1.6.-16.9. 

Hotel Blue Dolphin |||| Metamorphosi

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii 
• Reducere single cu copil

Localizare: hotel amplasat într-un
cadru natural superb, la doar 50 m
distanță de o plajă cu nisip, întinsă
și frumos îngrijită (o străduță slab
circulată separă hotelul de plajă).
Posibilități de shopping și distracție
în Metamorphosi, la cca. 1,5 km.
Dotări: vastul și îngrijitul hotel, cu
atmosferă grecească și cu un areal
de grădini frumos întreținut, este
compus dintr-o clădire principală și
mai multe clădiri auxiliare. Ta-
vernă, recepție cu zonă de ședere,
restaurant à-la-carte, internet
(contra cost), WLAN, jacuzzi,
chioșc, în arealul exterior frumos
îngrijit piscină cu terasă pentru
plajă, șezlonguri și umbrele de soa-
re, pool-bar, pe plajă șezlonguri și
umbrele de soare (contra cost),
parcare. 
Camere: 171, luminoase și primi-
toare, cu baie sau duş/WC, foen,
telefon, TV - Sat, frigider, A/C /
încălzire (în funcţie de sezon), bal-
con sau terasă (DJ/EJ).
• DJA: camere cu tarif special, ace-

leași dotări ca și DJ, dar cu dispo-
nibilitate limitată.

• DJB: camere Superior, aceleași
dotări ca și DJ, dar mai spațioase

și renovate.
• FJ: camere pentru familii, mai

spațioase, cu posibilități de dor-
mit suplimentare, terasă și acces
direct la grădină.

• WAM: Suite cu 1 cameră, cca.
30 mp, compuse dintr-o zonă de
dormit și un living cu zonă de
dormit separat printr-o ușă gli-
santă din sticlă, cu baie cu cadă
și duș, filtru de cafea/ceai, bal-
con spațios, vedere la mare.

EZ = DZ (DJ) în regim de single.
Servicii de masă: demi pensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet.
Activităţi sportive: incluse: te-
nis de masă, teren de tenis, sală de
fitness, volei pe plajă, baschet și
minigolf. 
Wellness: contra cost: saună. 
Programe de agrement: incluse:
animație, ocazional muzică live și
seri cu folclor.
Copii: incluse: mini-club 4 - 12
ani (de 6 x pe săptămână), bazin
pentru copii, loc de joacă.

Bine de știut
Complexul hotelier, preferat de fa-
milii și de o paletă largă de clienți fi-
deli, este locul ideal pentru un con-
cediu relaxant și plăcut, într-o at-
mosferă deosebită.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung SKG20007 FH
Cazare                                                        Belegung           A            B           C           D
DJAH     DZ/BoD/WC/BkoT/Sparpreis/DP      2-3                  43         56        64        83
DJ H       DZ/BoD/WC/BkoT/DP                     2-3                  47         61        69        92
DJBH     DZ/BoD/WC/BkoT/Superior/DP       2-3                  52         67        76        99
FJ H       Fam.-Zim./BoD/WC/Ts/DP              2-4                  55         68        82      103
WAMH  1-Raum-Suite/B/WC/Bk/M/DP        2-4                  81       105      125      154
EJ H       EZ/BoD/WC/BkoT/DP                     1-2                  55         78        92      112
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în DJA/DJ/DJB până la 12 ani, 100%; în DJB peste 13 ani, 30%; în DJA/DJ peste 13
ani nu este posibil. A 3-a persoană în FJ până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%; a 4-a 
persoană până la 2 ani, 100%; de la 3 la 12 ani, 50%; peste 13 ani nu este posibil. A 3-a 
persoană în WAM până la 12 ani, 100%; a 4-a persoană până la 2 ani, 100%; de la 3 la 12
ani, 75%; peste 13 ani nu este posibil. Single cu copil: în EJ până la 12 ani, 100%. 
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DERTOUR

A: 27.4.-10.6. I 14.9.-02.10. B: 11.6.-20.7. I 26.8.-13.9. C: 21.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 5 = 4 sosire 30.4.-21.5., 17.9.-5.10., 7 = 5 sosire 30.4.-21.5.,
17.9.-3.10. (Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula)

Louloudis Boutique Hotel & Spa |||| Skala Rachoni / Insula Thassos

Wohnbeispiel 

Hotel exclusiv

pentru adulți

de la 16 ani

Localizare: teren ușor ridicat, hotel
înconjurat de măslini, cu vedere mi-
nunată spre mare. La cca. 100 m se
află o plajă cu nisip îngrijită. Maga-
zine, baruri şi taverne plăcute în
Skala Rachoni, la cca. 3 km. Staţie
de autobuz la cca. 200 m.
Dotări: complex foarte îngrijit, ad-
ministrat de proprietari, cu atmo -
sferă extrem de plăcută. Dimensiu-
nile reduse și spațiul intim conferă
hotelului un aer deosebit, accentuat
de arhitectura modernă şi intere-
santă. Restaurant cu terasă exteri -
oară, bar, foaier modern şi foarte
frumos amenajat, cu zonă de șede-
re, TV, WLAN, jacuzzi, piscină, te-
rasă pentru plajă cu şezlonguri şi
umbrele de soare, pool-bar, pe plajă
șezlonguri, umbrele de soare și pro-
soape (fiecare contra cost), bar pe
plajă, parcare publică. 
Camere: 40, moderne şi conforta-
bile, cca. 18 mp, cu duş/WC, foen,
telefon, TV - Sat, conexiune internet
(contra cost), frigider, seif de închiri-
at, A/C (cca. 5 EUR pe zi), balcon

(DU7/DU). FU camere pentru fami-
lii, aceleaşi dotări ca şi DU, în stil
Maisonette, cca. 35 mp, cu living cu
zonă de dormit, iar la etaj cu dormi-
tor suplimentar.
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun continental extins, la
cină meniu cu 3 feluri şi posibilitate
de a alege între 2 feluri principale,
ocazional bufet. 
Activităţi sportive: contra cost:
sporturi nautice. 
Wellness: contra cost: diverse pro-
ceduri la centrul Spa nou construit,
baie turcească şi jacuzzi. 
Copii: incluse: bazin pentru copii. 

Bine de ştiut
Hotel pentru turiștii cu vârsta de
peste 16 ani. 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung KVA10008 FH
Cazare                                               Belegung                A                    B                    C
DU7H    DZ/Du/WC/Bk/DP                 2                          41                55                73
DU H     DZ/Du/WC/Bk/DP                 2                          43                57                75
FU H      Fam.-Zim./Du/WC/Bk/DP      2-4                       68                84              111
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7 nopți în DU7. Reducere: a 3-a și
a 4-a persoană în FU peste 16 ani, 100%. 

A: 28.4.-15.6. I 16.9.-30.9. B: 16.6.-15.7. I 21.8.-15.9. C: 16.7.-20.8.

 Early Booking: reducere 10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 5 = 4 sosire 3.5.-16.5., 15.9.-26.9., 7 = 6 sosire 3.5.-16.5.,
15.9.-24.9. (Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula)

Hotel Korina |||| Skala Potamias / Golden Beach

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Servicii extra, special
pentru oaspeții noștri 

Localizare: zonă liniştită, la margi-
nea stațiunii Skala Potamias, în ime-
diata vecinătate a frumoasei plaje cu
nisip din Thassos. Minunata plajă cu
nisip din Golden Beach se află la o dis-
tanţă de numai 300 m. Taverne plăcu-
te, mici magazine şi baruri atrăgătoa-
re – în Skala Potamias, la cca. 600 m.
Capitala Limenas, cu debarcader, o
frumoasă promenadă în port, zonă
pietonală, precum şi restaurante şi
magazine, la cca. 11 km distanță.
Staţie de autobuz la hotel.
Dotări: complex renovat în 2014/
2015, confortabil, de dimensiuni re-
duse, cu clientelă internaţională. Ho-
telul din clasa medie de preţuri este
administrat de familia care îl deține.
Sală pentru servit micul dejun, bar, o
mică recepţie cu zonă de ședere şi TV,
WLAN, piscină cu terasă pentru plajă,
şezlonguri şi umbrele de soare, pool-
bar/snack-bar, pe plajă şezlonguri şi

umbrele de soare (contra cost), parca-
re publică.
Camere: 41, renovate în 2014, pri-
mitoare, mobilate confortabil, cca. 16
mp, cu duş/WC, foen, telefon, TV -
Sat, frigider, seif de închiriat, A/C, bal-
con (DU7/DU). TU7/TU camere cu 3
paturi, aceleaşi dotări ca şi DU7/DU,
dar mai spaţioase, cu opțiuni de
dormit suplimentare.
Servicii de masă: mic dejun conti-
nental extins. 
Activităţi sportive: contra cost:
tenis de masă, teren de tenis, spor-
turi nautice pe plajă.
Programe de agrement: contra
cost: biliard.
Copii: incluse: loc de joacă.

DERTOUR Special
Clienţii noștri beneficiază de A/C.

Bine de știut
Frumoasa plajă cu nisip din Thassos
este o adevărată încântare pentru cei
pasionaţi de baia în mare.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung KVA10015 FH
Cazare                                                   Belegung            A                    B                    C
DU7G    DZ/Du/WC/Bk/MD                    2                       24                33                39
DU G     DZ/Du/WC/Bk/MD                    2                       26                35                41
TU7G     3-Bett-Zim./Du/WC/Bk/MD       3                       24                33                39
TU G      3-Bett-Zim./Du/WC/Bk/MD       3                       26                35                41
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7 nopţi în DU7/TU7. Reducere:
a 3-a persoană în TU7/TU până la 4 ani, 100%; de la 5 la 12 ani, 50%; peste 13 ani,
30%. 

Wohnbeispiel 
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A: 27.4.-12.6. I 16.9.-6.10. B: 13.6.-18.7. I 1.9.-15.9. C: 19.7.-31.8.

 Early Booking: reducere 10% până la 29.2. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 14.5.-9.6., 20.9.-30.9., 14 = 12 sosire 14.5.-9.6.,
20.9.-23.9. (Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula)

Hotel Esperia ||| Pefkari

Wohnbeispiel 

Localizare: hotel separat de mare
numai prin drumul de acces spre
frumoasa plajă cu nisip, înconjurat
de pini şi multă vegetație. În jurul
hotelului se află diverse restauran-
te şi baruri. În Potos, la cca. 800 m
distanță, sau în Limenaria, la cca.
2,5 km, se găsesc alte magazine şi
posibilități de distracție. Staţie de
autobuz la cca. 100 m, debarcader
la cca. 24 km distanță. 
Dotări: hotel confortabil cu at-
mosferă plăcută, o frumoasă terasă
în grădină şi pavilion de vară pe
partea cu marea, tavernă gre -
cească și bar placat cu piatră natu-
rală, cu terasă spațioasă și vedere
la mare, WLAN, pe plajă şezlonguri
și umbrele de soare (contra cost),
parcare. 
Camere: 39, amenajate plăcut, re-
novate în 2014, cca. 15 mp, cu
duş/WC, TV - Sat, minibar, încălzire
/ A/C (în funcţie de sezon, cca. 5
EUR pe zi), balcon sau terasă, seif
la recepţie. EZ = DZ în regim de sin-
gle.

Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun continental şi meniu
cu 3 feluri, la alegere dejun sau
cină. 
Activităţi sportive: contra cost:
diverse sporturi nautice. 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung KVA10005 FH
Cazare                                           Belegung                     A                    B                    C
DU7H    DZ/Du/WC/BkoT/DP         2-3                            24                36                43
DU H     DZ/Du/WC/BkoT/DP         2-3                            26                38                45
EU H      EZ/Du/WC/BkoT/DP          1                               39                54                63
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7 nopți în DU7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană până la 2 ani, 100%; de la 3 la 13 ani, 50%; peste 14
ani, 30%. 

A: 27.4.-5.6. I 13.9.-10.10. B: 6.6.-12.7. I 25.8.-12.9. C: 13.7.-24.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.1., după această dată 
10% până la 30.4., fiecare pentru sejur în perioada 6.5.-10.10. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 6.5.-15.5., 29.9.-3.10., 
14 = 12 sosire 6.5.-15.5., 29.9. 

Hotel Rachoni Bay Resort |||| Skala Rachoni

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: chiar lângă minunata
plajă cu nisip din Skala Rachoni, una
dintre cele mai frumoase plaje din
Thassos. În centrul stațiunii, cu nu-
meroase baruri, magazine şi taverne
plăcute, care se află la numai 300 m
distanță, se ajunge de-a lungul pla-
jei. Staţie de autobuz la cca. 300 m. 
Dotări: hotel din clasa medie de
preţuri, cu mulţi clienţi fideli. Re -
staurant cu zonă exterioară şi vede-
re la mare, bar, recepţie cu lounge şi
TV, WLAN, jacuzzi, piscină, o mică
peluză cu copaci, şezlonguri şi um-
brele de soare, pool-bar/snack-bar,
pe plajă şezlonguri şi umbrele de
soare, parcare. 
Camere: 109, luminoase și primi-
toare, cca. 16 mp, cu duş/WC, tele-
fon, TV, seif de închiriat, A/C, balcon
sau terasă (DU).
• DU7/DUM: aceleaşi dotări ca şi DU,

suplimentar cu vedere la mare.
• DUA: camere Superior, ceva mai

spaţioase, amenajate modern, cu
vedere la mare.

• DUB: camere Deluxe, aceleaşi
dotări ca şi DUA, moderne, cu vede-
re laterală la mare.

• FU: camere pentru familii, cca. 25
mp, cu posibilități de dormit supli-
mentare.

• FA: apartamente pentru familii, mo-
bilate modern, cca. 35 mp, living cu
zonă de dormit, bucătărie mică, fri-

gider, zonă de dormit suplimentară,
baie cu cadă (grad max. de ocupare:
3 adulţi sau 2 adulţi şi 2 copii).

Servicii de masă: demipensiune cu
mic dejun continental extins, cină de
tip bufet sau All inclusive.
Activităţi sportive: incluse: sală de
fitness, tenis de masă. Contra cost:
sporturi nautice pe plajă.
Wellness: contra cost: saună.
Copii: incluse: bazin pentru copii. 

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Snack-uri între orele 10 - 18 
• Cafea, ceai, prăjituri între orele 16 - 18 
• Îngheţată între orele 10 - 21 
• Băuturi răcoritoare şi alcoolice loca-

le între orele 10 - 23

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung KVA10017 FH
Cazare                                                              Belegung           A                B              C
DU H     DZ/Du/WC/BkoT/DP                            2-3                  28             39           49
DU7H    DZ/Du/WC/BkoT/Meerblick/DP            2-3                  29             41           50
DUMH   DZ/Du/WC/BkoT/Meerblick/DP            2-3                  31             43           52
DUAH    DZ/Du/WC/BkoT/M/Superior/DP          2-3                  32             44           55
DUBH    DZ/Du/WC/Bk/Deluxe/seitl. M/DP        2-3                  33             46           56
FU H      Fam.-Zimmer/Du/WC/BkoT/DP            4                     24             32           38
FA H      Familienapartment/B/WC/BkoT/DP      2-4                  47             66           80
All inclusive (AI): + 15 EUR. AI pentru copii până la 6 ani, inclus; de la 7 la 12 ani, + 8
EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7 nopţi în DU7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană în DU/DU7/DUM/DUA/DUB până la 8 ani, 100%; de la 9 la
12 ani, 60%; peste 13 ani, 30% (fiecare la cazare cu DP). A 3-a și a 4-a persoană în FU
până la 12 ani, 100%; peste 13 ani nu este posibil (fiecare la cazare cu DP). Reducere:
a 3-a persoană în FA, 100%; a 4-a persoană în FA până la 12 ani, 100%; peste 13 ani nu
este posibil (grad max. de ocupare 3 adulţi sau 2 adulţi + 2 copii) (fiecare la cazare cu DP).

Bine de știut
Ideal pentru turiştii care îşi doresc
ca plaja să se afle chiar „în faţa
uşii”. Plăcerea unui concediu rela-
xant se îmbină cu numeroasele
puncte de atracţie ale insulei.



24 GRECIA INSULA THASSOS

DERTOUR

A: 25.4.-6.6. I 23.9.-15.10. B: 7.6.-30.6. I 9.9.-22.9. C: 1.7.-25.7. I 26.8.-8.9. 
D: 26.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 35% până la 29.2. pentru sejur în perioada 25.4.-7.6.,
25% până la 29.2. pentru sejur în perioada 9.9.-15.10., 
20% până la 29.2. pentru sejur în perioada 7.6.-9.9., după această dată 
15% până la 31.3., după această dată 10% până la 30.4. Wohnbeispiel 

Royal Paradise Beach Resort & Spa ||||| Potos

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la mare
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse

  

Localizare: hotel amplasat într-o
zonă liniștită, deasupra unei plaje
îngrijite, înconjurat de un minunat
peisaj natural cu numeroși măslini.
Magazine, taverne și baruri în Po-
tos, la cca. 2 km distanță (serviciu
shuttle de 4 x pe zi). Alte posibi-
lități de shopping și distracție în
orașul Thassos, la cca. 44 km.
Stație de autobuz în imediata apro-
piere. 
Dotări: complex elegant și confor-
tabil, cu dotări exclusiviste şi mult
bun-gust. Restaurant cu terasă ex-
terioară și bucătărie bună, restau-
rant à-la-carte, bar, sală de primire
cu recepție și zonă de ședere,
WLAN, închiriere laptop, magazi-
ne, în arealul exterior frumos îngri-
jit – piscină cu terasă pentru plajă,
șezlonguri și umbrele de soare,
pool-bar, pe plajă șezlonguri și um-
brele de soare, parcare. 
Camere: 77, mobilate modern și
cu mult bun-gust, cu baie sau

duș/WC, foen, telefon, TV - Sat, mi-
nibar, seif, A/C / încălzire (în funcție
de sezon), balcon (DJ).
• DJM: suplimentar cu filtru de ca-

fea/ceai, vedere la mare. 
• DJB: camere Deluxe, aceleași

dotări ca și DJM, suplimentar cu
cafetieră Nespresso®, jacuzzi pe
balcon, vedere la mare.

• WJM: Suite, compuse dintr-un li-
ving cu zonă de dormit și o zonă
de dormit suplimentară.

Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun american de tip bufet,
cina sub formă de meniu.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, teren de tenis, tenis de
masă, badminton. Contra cost:
nocturnă la tenis.
Wellness: contra cost: la frumo-
sul centru Spa, baie cu aburi,
saună, diverse proceduri, masaj. 
Programe de agrement: inclu-
se: darts.
Copii: incluse: loc de joacă.

Bine de știut
Destinația ideală pentru clienții
pretențioși care doresc să-și petreacă
concediul într-un hotel de nivel 
superior, cu servicii foarte bune.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung KVA10032 FH
Cazare                                                     Belegung     A              B              C              D
DJ H       DZ/BoD/WC/Bk/DP                     2-3            68           88         103         116
DJMH    DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/DP     2-3            77           97         112         131
DJBH     DZ/BoD/WC/Bk/M/Deluxe/DP     2-3          118         154         171         194
WJMH   Suite/BoD/WC/Bk/M/DP             2-5          134         186         216         314
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DJ/DJM/DJB până la 6 ani, 100%; de la 7 la 12 ani, 75%; peste 13 ani,
30%. Reducere: a 3-a și a 4-a persoană în WJM până la 12 ani, 100%; peste 13 ani,
30%; a 5-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 50%; peste 13 ani nu este
posibil (grad max. de ocupare 4 adulți și 1 copil).  
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A: 23.9.-31.10. B: 29.4.-1.6. C: 2.6.-22.7. D: 22.8.-22.9. E: 23.7.-21.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 28.2., după această dată 
10% până la 15.3. 

Alexandra Beach Spa Resort ||||| Potos

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră Economy
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, la mar-
ginea staţiunii, direct la frumoasa
plajă cu nisip/pietricele, în mijlo-
cul unei grădini superbe cu vege-
taţie mediteraneană, traversată
de mici poteci, ușor în pantă, cu
panoramă minunată spre golful
din Pefkari. La cca. 1 km de cen-
trul staţiunii, cu taverne, baruri,
magazine şi posibilități de dis-
tracţie, închiriere biciclete la cca.
1 km distanță. Staţie de autobuz
în faţa hotelului, portul Limenas
la cca. 38 km distanță.
Dotări: complexul, foarte
îndrăgit de clienți, este compus
din 5 clădiri moderne cu 2 - 3 ni-
veluri sau bungalow-uri, perfect
integrate în peisaj. Sală de mese
cu bucătărie bună şi terasă mare,
tavernă plăcută direct la plajă, cu
vedere minunată la mare şi prepa-
rate tradiţionale, bar pe terasa de
pe acoperiş cu vedere panoramică
spre mare, facilități conferinţe, TV
- Sat, internet (contra cost), coa-
for, chioşc, lift (nu în toate clădiri-
le), 2 piscine (dintre care 1 cu
zonă pentru copii), terasă pentru
plajă, şezlonguri şi umbrele de
soare la piscină şi pe plajă, pro-
soape pe plajă (contra cost), pool-
bar/snack-bar (în funcţie de se-
zon), parcare. Debarcader. 
Camere: 225, spaţioase, moder-
ne şi confortabile, cca. 28 mp, cu
baie/WC, foen, radio, telefon, TV
- Sat, minibar, seif de închiriat,

A/C / încălzire (în funcţie de se-
zon), balcon mobilat sau terasă
(DA7/DAA/EAA).
• DUC: camere Economy, aceleaşi

dotări ca şi DAA, dar cu disponi-
bilitate limitată, duş şi terasă.

• DAB: camere Superior, aceleași
dotări ca şi DAA, suplimentar cu
minibar şi utilizare seif.

• FAA: camere pentru familii Supe-
rior, ca şi DAA, dar mai spaţioa-
se. 

• FA: apartamente pentru familii,
în stil Maisonette, dotări ca și
DAA, jos living cu zonă de dor-
mit, sus zonă de dormit supli-
mentară.

• KA: Juniorsuite, cca. 50 mp, li-
ving cu zonă de dormit, cadă cu
jacuzzi, DVD player, minibar, uti-
lizare seif, terasă, piscină privată.

EZ = DZ (DAA) în regim de single. 
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină sub formă de
bufet variat. 

Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, teren de
fotbal şi baschet. Contra cost: 2 te-
renuri de tenis (gazon artificial) cu
nocturnă, minigolf, diverse sporturi
nautice pe plajă.
Wellness: contra cost: piscină
acoperită (cca. 30 mp) cu încălzire
electrică, jacuzzi, băi cu aburi (de
ex. Caldarium, Tepidarium), saună,
un frumos centru wellness cu diver-
se proceduri şi tratamente, masaj.
Programe de agrement: inclu-
se: ocazional, bufete tematice.
Contra cost: biliard.
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani
(luni - sâmbătă, între orele 10 - 15
şi 18:30 - 20), loc de joacă, cameră
de joacă. Contra cost: baby-sitter
(la cerere).

Bine de știut
Reducere 10% la procedurile Spa.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung KVA10004 FH
Cazare                                                              Bel.          A         B         C        D         E
DUCH    DZ/Du/WC/Ts/Economy/DP                  2-4         28      29      49      56      69
DA7H    DZ/B/WC/BkoT/DP                               2-4         32      35      62      66      86
DAAH    DZ/B/WC/BkoT/DP                               2-4         34      37      64      68      88
DABH    DZ/B/WC/BkoT/Superior/DP                 2-4         39      41      77      90    102
FAAH     Fam-Zim./B/WC/BkoT/Superior/DP       4-5         55      57      88      96    121
FA H      Fam.-Apt./B/WC/BkoT/Maisonette/DP    2-4         54      56      84      95    117
KA H      Juniorsuite/B/WC/Ts/priv. Pool/DP        2            73      76    104    146    219
EAAH    EZ/B/WC/BkoT/DP                               1-2         53      56      96    107    136
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în DUC/DA7/DAA/DAB până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%; a 4-a persoană
până la 2 ani, 100%; de la 3 la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 30%. Reducere: a 3-a, a 4-a și
a 5-a persoană în FAA, 100% (grad max. de ocupare 4 adulţi + 1 copil). A 3-a şi a 4-a per-
soană în FA, 100%. Single cu copil: în EAA până la 6 ani, 100%; de la 7 la 12 ani, 50%. 
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Alea Hotel & Suites ||||| Skala Prinos

Wohnbeispiel 

HoteL HIgHlIgHT
• Direct la plajă
• Cameră Economy
• EZ fără costuri suplimentare
• Upgrade în categoria de
  cameră superioară
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Reducere single cu copil
• Servicii pe plajă incluse
• Servicii extra, special
  pentru oaspeții noștri 

Localizare: zonă liniştită, chiar
lângă o plajă lungă cu nisip, ce co-
boară lin spre mare. Posibilități de
shopping și distracţie în Prinos, la
numai 800 m distanță. Alte maga-
zine, baruri şi restaurante în oraşul
Thassos, la cca. 12 km.
Dotări: complex compus dintr-o
clădire principală şi mai multe
clădiri auxiliare, situat într-o zonă
frumos îngrijită. Aici, elementele
moderne se îmbină armonios cu ce-
le tipic insulare. Restaurant cu te-
rasă exterioară, restaurant à-la-
carte, tavernă, baruri, lobby spațios
cu zonă de ședere, WLAN (contra
cost), piscină acoperită (cu încălzi-
re, ~ mai și octombrie), chioșc, în
arealul exterior 2 piscine, dintre ca-
re 1 cu jacuzzi, fiecare cu terasă
pentru plajă, şezlonguri şi umbrele
de soare, pool-bar, pe plajă şezlon-
guri şi umbrele de soare, parcare.
Camere: 104, moderne şi plăcute,
cca. 24 mp, cu baie sau duş/WC,
foen, telefon, TV - Sat, DVD player,
frigider mic, seif, A/C / încălzire,
balcon sau terasă (DJ/eJ).
• DJA: camere Economy, aceleaşi

dotări ca şi DJ, dar ceva mai mici,
cu disponibilitate limitată.

• KJ: Juniorsuite, aceleaşi dotări ca
şi DJ, dar ceva mai spaţioase, li-
ving cu zonă de dormit, supli-
mentar cu canapea extensibilă.

• KJA: Juniorsuite, aceleaşi dotări
ca şi DJ, dar ceva mai spaţioase,
cu terasă și piscină privată.

• WA: Suite, aceleaşi dotări ca şi
DJ, cca. 38 mp, cu încă o zonă de
dormit cu canapea extensibilă, 2
băi.

• WAB: Executive Deluxe Suite,
aceleaşi dotări ca şi WA, dar cu
acces la piscina comună pentru
mai multe unități de cazare, alte

servicii exclusiviste v. „DERTOUR
Special”.

• WAA: Deluxe Suite, dotări ca şi
WA, dar mai confortabile, supli-
mentar cu halat de baie, papuci,
filtru de cafea/ceai, piscină pri-
vată, alte servicii exclusiviste v.
„DERTOUR Special”.

EZ = DZ (DJ) în regim de single. 
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet
sau All inclusive. Bufet pentru co-
pii.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fit ness, tenis de masă, aerobic,
volei pe plajă.
Wellness: contra cost: diverse
proceduri la centrul Spa, jacuzzi,
baie cu aburi, saună.
Programe de agrement: incluse:
darts, animație, ocazional seri mu-
zicale.
Copii: incluse: mini-club 4 - 12
ani, bazin pentru copii, loc de
 joacă.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Snack-uri între orele 11 - 12 și

15:30 - 17:30 
• Cafea, ceai, prăjituri şi îngheţată

între orele 16 - 17 
• Băuturi răcoritoare şi alcoolice lo-

cale şi de import între orele 10 - 24

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung KVA10020 FH
Cazare                                                               Bel.           A           B            C            D
DJAH     DZ/BoD/WC/BkoT/Economy/DP            2-3          34        43          63         76
DJ H       DZ/BoD/WC/BkoT/DP                           2-3          38        47          72         86
KJ H       Juniorsuite/BoD/WC/BkoT/DP               2-4          47        56          82         98
KJAH     Juniorsuite/BoD/WC/Ts/priv. Pool/DP    2-4          56        75        101       119
WA H     Suite/B/WC/BkoT/DP                            2-5          58        77        104       121
WABH   Executive Deluxe Suite/B/WC/Ts/DP      2-5          68        87        117       136
WAAH   Deluxe-Suite/B/WC/Ts/priv. Pool/DP      2-5          72        93        123       142
EJ H       EZ/BoD/WC/BkoT/DP                           1-2          38        76        106       121
Suplimentul de Paște pentru toți clienții se calculează la rezervare: în perioada 29.4.-30.4.
de persoană/sejur, peste 14 ani, 30 EUR. All inclusive (AI): + 19 EUR. AI pentru copii
până la 13 ani, inclus. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 5 nopţi în pe-
rioada 19.7.-25.8. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DJA/DJ/KJ/KJA până la
13 ani, 100%; peste 14 ani, 30%; a 4-a persoană în KJ/KJA până la 1 an, 100%; de la 2
la 13 ani, 50%; peste 14 ani nu este posibil. Reducere: a 3-a persoană în WA/WAB/WAA
până la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 30%; a 4-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la
13 ani, 50%; peste 14 ani, 30%; a 5-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 13 ani,
50%; peste 14 ani nu este posibil. Single cu copil: în EJ până la 13 ani, 100%. 

Raport optim 

calitate/preț

 Early Booking: reducere 20% până la 15.2., după această dată 
15% până la 20.3., după această dată 10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 5.5.-14.5., 22.9.-6.10., 
14 = 11 sosire 5.5.-14.5., 22.9.-30.9.

A: 29.4.-20.5. I 25.9.-13.10. B: 21.5.-15.6. C: 16.6.-18.7. I 25.8.-24.9. D: 19.7.-24.8.

DERTOUR Special
La rezervarea categoriei
WAB/WAA, oaspeții noștri benefi-
ciază suplimentar de:
• WLAN
• Umbrele de soare și șezlonguri

private pe plajă
• Minibar alimentat zilnic cu bău -

turi răcoritoare
• Filtru de cafea/ceai
• Utilizare zilnică a restaurantelor

à-la-carte (cu rezervare)
• Early check-in/late check-out, fie-

care în funcţie de disponibilităţi 

More inclusive
• Cameră single fără costuri supli-

mentare pentru sejur în perioada
29.4. - 21.5. și 25.9. - 13.10. 

• Reducere 15% la toate procedu-
rile Spa

• Upgrade de la WA la WAB, resp.
de la WAB la WAA, fiecare în
funcţie de disponibilităţi, la sosire
în perioada 5.5. - 14.5. și 22.9. -
13.10. 

• Early check-in/late check-out, fie-
care în funcţie de disponibilităţi 

• 1 x de persoană/săptămână re -
staurant à-la-carte și tavernă (cu
rezervare)

Bine de știut
Hotelul ideal pentru o vacanță re-
laxantă cu familia.
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A: 29.4.-31.5. I 22.9.-31.10. B: 1.6.-21.7. I 22.8.-21.9. C: 22.7.-21.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 28.2., după această dată 
10% până la 15.3.Wohnbeispiel Suite

Golden Beach 

            Boutique Hotel Alexandra Golden |||||                       Skala Potamias / Golden Beach

Hotel exclusiv

pentru adulți

de la 18 ani

MAI MUlT DE lA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Super Early Booking
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, chiar
lângă minunata şi întinsa plajă cu
nisip din Golden Beach, distinsă cu
steagul albastru pentru apa limpe-
de. Magazine, baruri şi restaurante
în Golden Beach, la cca. 200 m dis-
tanță, precum și în Skala Potamias,
la numai 2,5 km. Vechiul sat Pana-
gia, cu taverne tipic greceşti, se află
la doar 4,5 km. Staţie de autobuz la
cca. 400 m. 
Dotări: hotel de top în Thassos. Un
resort modern şi stilat, ce are drept
preocupare centrală confortul oas -
peților. Culorile calde şi multitudi-
nea de elemente de design se îm-
bină armonios în acest loc deosebit.
Micul, dar cochetul resort este com-
pus din mai multe clădiri cu 2 nive-
luri, restaurant elegant, restaurant
à-la-carte, bar, lobby atractiv cu
zonă de ședere, internet, WLAN, 2
piscine, fiecare cu terasă pentru
plajă, şezlonguri şi umbrele de soa-
re, pe plajă şezlonguri şi umbrele de
soare, prosoape la piscină/pe plajă,
parcare. 
Camere: 55, Suite amenajate mo-
dern şi confortabil, cca. 28 mp, cu
baie/WC, foen, halat de baie, sis-
tem stereo CD, telefon, TV - Sat,
WLAN, minibar, seif, A/C, zonă de

ședere, balcon sau terasă
(KA7/KA).
• KAA: Juniorsuite, terasă, supli-

mentar piscină privată.
• WAM: Suite, mai spaţioase, cca.

40 mp, în stil Maisonette, jos zonă
de living cu chicinetă, în galeria de
sus zonă de dormit și cadă cu ja-
cuzzi, terasă cu piscină privată,
vedere la mare.

Servicii de masă: mic dejun exce-
lent de tip bufet, ce poate fi servit şi
în cameră fără costuri suplimentare.
Demipensiunea include și cina sub
formă de meniu cu 5 feluri și posibi-
litate de a alege între 2 feluri princi-
pale. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness. Contra cost: sporturi
nautice pe plajă.
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună. Contra cost: diverse proce-
duri la centrul Spa.

Honeymoon
• La sosire, vin şi fructe în cameră 
• 1 masaj de 20 minute de per -

soană/sejur

Bine de știut
• Aici veţi putea petrece concediul

într-un complex cu ambianţă lu-
xoasă şi exclusivistă, caracteris -
tici conferite de spațiul intim şi
facilităţile puse la dispoziție

• Hotel exclusiv pentru clienții cu
vârsta de peste 18 ani

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung KVA10018 FH
Cazare                                                                   Belegung         A              B            C
KA7G    Juniorsuite/B/WC/BkoT/MD                       2                   55           95       116
KA G      Juniorsuite/B/WC/BkoT/MD                       2                   57           97       118
KAAG    Juniorsuite/B/WC/Ts/priv. Pool/MD            2                   81         134       184
WAMG  Suite/B/WC/Ts/Meerblick/priv. Pool/MD     2                 108         162       249
Demipensiune (DP): + 30 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopţi, 7
nopţi în KA7. 
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DERTOUR

A: 4.5.-31.5. I 22.9.-10.10. B: 28.4.-3.5. I 1.6.-10.7. I 1.9.-21.9. 
C: 11.7.-31.7. D: 1.8.-31.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 15.2., după această dată 
10% până la 15.3.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung KVA10035 FH
Cazare                                                          Bel.              A             B            C            D
DUAG    DZ/Du/WC/Ts/Economyzimmer/MD  2               37         63          77         84
DU G     DZ/Du/WC/Bk/MD                           2-3            39         67          79         88
DUBG    DZ/Du/WC/Bk/Superior/MD              2-3            41         69          81         90
FU G      Fam.-Zim./Du/WC/Bk/MD                2-5            47         74          89         96
All inclusive (AI): + 18 EUR. AI pentru copii până la 5 ani, inclus. Check-in/Check-out:
zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DU/DUB
până la 1 an, 100%; de la 2 la 5 ani, 80%; de la 6 la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 30%. A
3-a, a 4-a și a 5-a persoană în FU până la 1 an, 100%; de la 2 la 5 ani, 80%; de la 6 la
12 ani, 50%; peste 13 ani, 30%.

Princess Golden Beach |||| Golden BeachNOU
MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră Economy
• Super Early Booking

Localizare: la marginea loca-
lității, la numai 50 m de superba și
întinsa plajă cu nisip din Golden
Beach. Magazine, baruri și restau-
rante în Golden Beach, dar și în
Skala Potamias, la 2 km distanță.
Stație de autobuz în imediata
apropiere. 
Dotări: hotel modern și atractiv,
complet renovat și reconfigurat în
2014/2015. Restaurant cu terasă
și bucătărie bună și variată, re-
cepție cu zo nă de ședere, internet,
WLAN, piscină cu terasă pentru
plajă, la piscină șezlonguri și um-
brele de soare, pool-bar, pe plajă
șezlonguri și umbrele de soare
(contra cost), parcare. 
Camere: 71, luminoase, mobilate
modern, cu duș/WC, foen, telefon,
TV - Sat, frigider mic, seif, A/C, bal-
con (DU).
• DUA: camere Economy, aceleași

dotări ca și DU, dar cu disponibi-
litate limitată, numai cu terasă. 

• DUB: camere S uperior, aceleași
dotări, dar mai spațioase.

• FU: camere pentru familii, ace-
leași dotări ca și DU, mai
spațioase, living cu zonă de dor-
mit separată optic. 

Servicii de masă: mic dejun de
tip bufet sau All inclusive. 
Activităţi sportive: incluse: te-
nis de masă, sală de fitness. Con-
tra cost: sporturi nautice pe plajă.
Programe de agrement: incluse:

de ex.: de 6 x pe săptămână pro-
gram seara. 

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Înghețată, prăjituri și snack-uri în-

tre orele 11 - 13 și 15:30 - 18 
• Cafea și ceai între orele 16 - 17

Wohnbeispiel 

Wohnbeispiel 

• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-
cale între orele 11 - 23

Bine de știut
Hotel pentru clienții cu pretenții ca-
re își doresc să îmbine relaxarea și
odihna cu plăcerea unui concediu
la mare.

A: 9.5.-6.6. I 27.9.-15.10. B: 27.4.-8.5. C: 7.6.-11.7. I 31.8.-26.9. D: 12.7.-30.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 5 = 4 sosire 9.5.-30.5., 27.9.-10.10., 
10 = 8 sosire 9.5.-30.5., 27.9.-5.10. 
(Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula)

Hotel Thalassies ||| Limenaria

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Servicii pe plajă incluse 

Localizare: în centrul micuţei loca-
lităţi Limenaria, separat doar prin
faleză de plaja cu nisip/pietricele.
Baruri, taverne şi magazine în ime-
diata vecinătate a hotelului. Staţie
de autobuz la cca. 200 m, închiriere
biciclete şi motociclete în localitate. 
Dotări: hotel mic şi confortabil,
complet renovat în 2014/15, com-
pus din 2 corpuri de clădire, admi-
nistrat de către proprietar. Restau-
rant, bar, TV - Sat, internet (contra
cost), WLAN, o mică recepţie cu
zonă de ședere, lifturi, piscină în
grădina mică, terasă pentru plajă cu
şezlonguri şi umbrele de soare, pe
plajă şezlonguri şi umbrele de soare,
pool-bar, parcare publică. 
Camere: 21, complet renovate în
2014/15, luminoase şi primitoare,

cca. 16 mp, cu duş/WC, foen, TV,
seif de închiriat, A/C (contra cost),
balcon (DU7/DU/EU). DUA camere
Superior, aceleaşi dotări ca şi DU,
dar renovate. EZ = DZ (DU) în regim
de single. 
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun de tip bufet, la cină
aperitive sub formă de bufet și posi-
bilitate de a alege între 2 feluri prin-
cipale. 
Activităţi sportive: contra cost:
sporturi nautice pe plajă. 

Bine de știut
Atmosfera familiară oferă condiţiile
ideale pentru un concediu relaxant
şi reuşit într-un hotel cu amplasare
centrală.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung KVA10012 FH
Cazare                                               Belegung           A              B              C              D
DU7H    DZ/Du/WC/Bk/DP                 2-3                  32           37           42           49
DU H     DZ/Du/WC/Bk/DP                 2-3                  34           39           44           51
DUAH    DZ/Du/WC/Bk/Superior/DP    2-3                  35           40           45           52
EU H      EZ/Du/WC/Bk/DP                  1                     39           52           59           69
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7 nopți în DU7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană până la 6 ani, 100%; de la 7 la 12 ani, 50%; peste 13
ani nu este posibil. 
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A: 24.3.-24.4. I 1.11.-6.11. B: 25.4.-8.5. I 10.10.-31.10. C: 9.5.-5.6. I 26.9.-9.10. 
D: 6.6.-3.7. I 12.9.-25.9. E: 4.7.-24.7. I 22.8.-11.9. F: 25.7.-21.8.

 Early Booking: la cazare cu DP: reducere 20% până la 31.1., după această dată
10% până la 29.2. Wohnbeispiel 

Marbella Corfu Hotel ||||| Agios Ioannis

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Avantaj 60plus
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniștită, pe un
deal, cu panoramă minunată spre
mare. La plaja cu nisip/pietricele şi la
platoul pentru baie, aflate la cca.
200 m, se ajunge traversând un
pod. Posibilități de shopping în Mo-
raitika la cca. 2 km, orașul Corfu la
cca. 17 km. Staţie de autobuz la cca.
200 m distanță.
Dotări: complex hotelier atractiv şi
modern, cu design rafinat, compus
din clădirea principală şi mai multe
clădiri auxiliare, integrat într-o
grădină luxuriantă. Restaurant prin-
cipal cu terasă exterioară şi vedere
la mare, 2 restaurante à-la-carte,
bar, recepție primitoare și elegantă
cu zonă de ședere, TV, internet (con-
tra cost), WLAN, coafor, chioșc, lif-
turi, în vastul areal 2 piscine (cca.
400 mp şi 300 mp), terasă pentru
plajă, şezlonguri şi umbrele de soa-
re, pe plajă şezlonguri şi umbrele de
soare, prosoape pe plajă, pool-bar,
snack-bar/bar pe plajă, parcare.
Camere: 393, foarte moderne, lu-
minoase și amenajate cu mult bun-
gust, cca. 20 mp, cu baie sau
duş/WC, foen, telefon, TV - Sat,
WLAN, frigider, seif, A/C, balcon
sau terasă, vedere la grădină
(DJ/EJ).
• DJA/EJA: camere cu tarif special,

aceleaşi dotări ca și DJ, dar cu dis-
ponibilitate limitată.

• DJB: aceleaşi dotări ca și DJ, supli-
mentar cu vedere la mare.

• DJC: camere Superior, cca. 30 mp,
mai spațioase, cu vedere la
grădină.

• DJD: aceleași dotări ca și DJC, su-
plimentar cu vedere laterală,
 respectiv directă la mare.

• FJ: camere pentru familii, cca. 40
mp, cu living cu zonă de dormit,
zonă de dormit suplimentară, se-
parate printr-o ușă glisantă, vede-

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung CFU50008 FH
Cazare                                                                 Bel.       A       B       C       D      E      F
DJAH     DZ/BoD/WC/BkoT/Gb./Sparpreis/DP        2        47    49    60    75    94 101
DJ H       DZ/BoD/WC/BkoT/Gartenblick/DP           2        56    56    70    88  109 119
DJBH     DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/DP              2        64    64    78    97  122 131
DJCH     DZ/BoD/WC/BkoT/Sup./Gartenblick/DP    2-3     63    63    77    96  121 130
DJDH     DZ/BoD/WC/BkoT/Sup./Meerblick/DP      2-3     70    71    85  107  137 144
FJ H       Fam.-Zim./BoD/WC/BkoT/Gartenbl./DP    3-4     83    84  100  129  162 174
FJA       Fam.-Zim./BoD/WC/BkoT/Sup./DP           3-4     87    88  105  138  171 186
FJMH     Fam.-Zim./BoD/WC/Bkot/Meerblick/DP    3-4     92    93  110  142  177 190
FJBH     Fam.-Zim./BoD/WC/BkoT/M/Sup./DP      3-4     96    97  117  148  187 204
KJMH    Jun.-Suite/BoD/WC/BkoT/Meerblick/DP   2-3   106  107  123  166  204 229
WJMH   Suite/BoD/WC/BkoT/Meerblick/DP           2-4   113  114  136  174  211 234
WJAH    2-Raum-Sui./BoD/WC/BkoT/M/pr. P./DP  3-5   177  183  228  282  344 414
EJAH      EZ/BoD/WC/BkoT/Gb/Sparpreis/DP          1        47    49    90  113  169 184
EJ H       EZ/BoD/WC/BkoT/Gartenblick/DP            1        56    56  105  133  199 219
Pensiune completă (PC): + 28 EUR. PC pentru copii de la 2 la 11 ani, + 14 EUR. All
inclusive (AI): + 48 EUR. AI pentru copii de la 2 la 11 ani, + 24 EUR. Check-in/Check-
out: zilnic. Sejur minim: 5 nopți. Reducere: a 3-a persoană în DJC/DJD/KJM, a 3-a și a
4-a persoană în FJ/FJM/FJA/FJB/WJM/WJA până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 50%. A
5-a persoană în WJA până la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, 75%; peste 12 ani nu este
posibil. Avantaj 60plus: peste 60 ani, reducere 10%.

re la grădină.
• FJA: camere pentru familii Supe-

rior, ca și FJ, mai spațioase.
• FJM: aceleași dotări ca și FJ, supli-

mentar cu vedere laterală, res -
pectiv directă la mare.

• FJB: aceleași dotări ca și FJA, cu
vedere la mare. 

• KJM: Juniorsuite, cca. 30 mp,
compuse din living cu zonă de
dormit și dormitor, balcon mare
sau terasă cu șezlonguri și jacuzzi,
vedere la mare.

• WJM: Suite, cca. 50 mp, zonă de
dormit și zonă de living suplimen-
tară, baie și duș/WC separat, ve-
dere la mare.

• WJA: Suite cu 3 camere, cca. 60
mp, 2 dormitoare, zonă de living,
piscină privată, vedere la mare.

EZ = DZ (DJ/DJA) în regim de single.
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină sub formă de
bufet variat, pensiunea completă in-
clude și dejun, vinul casei, apă și
băuturi răcoritoare la mesele princi-
pale sau All inclusive.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, yoga, pilates, teren de te-

nis, volei şi baschet. Contra cost:
sporturi nautice pe plajă.
Wellness: contra cost: saună, ma-
saj. 
Programe de agrement: incluse:
muzică live.
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani
(zilnic, între orele 10 - 12 și 15 - 17,
luni - sâmbătă), bazin pentru copii,
loc de joacă.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Pensiune completă
• Snack-uri între orele 11:30 -

12:30 și 16:30 - 17:30 
• Prăjituri între orele 10:30 - 17:30
• Îngheţată între orele 10:30 -

17:30
• Băuturi răcoritoare şi alcoolice lo-

cale între orele 10 - 1 
• Canoe şi hidrobiciclete în funcție

de disponibilităţi (cu rezervare)
• Utilizare saună

Bine de știut
Hotel ideal pentru clienții pretențioși
care apreciază serviciile excelente și
atmosfera privată.
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            Hotel Kontokali Bay Resort & Spa |||||                                                                                                                                                                                           K

Recomandarea

noastră
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a: 23.4.-13.5. i 1.10.-21.10. B: 14.5.-27.5. i 24.9.-30.9. c: 28.5.-1.7. i 17.9.-23.9. 
D: 2.7.-8.7. i 27.8.-16.9. e: 9.7.-26.8.

 early Booking: reducere 15% până la 31.1., după această dată 
10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 23.4.-13.5., 1.10.-15.10., 
14 = 12 sosire 23.4.-13.5., 1.10.-8.10. 
(early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula) 

            H                                                                                                                                                                                                Kontokali

Wohnbeispiel 

Wohnbeispiel 

HOTEL HigHligHt
• Direct la plajă
• Servicii pe plajă incluse
• Servicii extra, special
  pentru oaspeții noștri 

Localizare: zonă liniştită, pe o mică
peninsulă cu port pentru iahturi şi 2
plaje îngrijite, cu nisip fin. Baruri şi
magazine în centrul stațiunii, la cca.
1 km distanţă. orașul Corfu se află la
cca. 6 km (shuttlebus zilnic). Staţie
de autobuz la cca. 450 m. 
Dotări: complex confortabil şi lu-
xos, foarte apreciat, compus din
clădirea principală şi mai multe
clădiri auxiliare de tip bungalow.
Restaurant, 2 restaurante à-la-carte
(dintre care 1 la plajă, mai - septem-
brie), bar, tavernă pe plajă, foaier,
lounge, tV, internet, WlAN, jacuzzi,
piscină acoperită, coafor, boutique,
bijuterie, lift, piscină (cca. 300 mp),
terasă pentru plajă, peluză cu şez-
longuri şi umbrele de soare, pe plajă
şezlonguri şi umbrele de soare, pro-
soape, pool-bar şi bar pe plajă, par-
care.
Camere: 261, moderne şi conforta-
bile, cu baie sau duș/WC, foen, ra-
dio, telefon, tV - Sat, WlAN, mini-
bar, filtru de ceai/cafea, seif, A/C,
balcon sau terasă, în clădirea princi-
pală sau în bungalow.
• DJ7/DJ: cca. 23 mp, cu vedere la

grădină.
• DJA: vedere la golf.
• DJB: vedere la mare.
• DJM: Beachfront, în primul şir de

la plajă, în clădirea principală. 
• DJD: camere Superior, cca. 28 mp,

coș cu fructe la sosire, vedere la
mare.

• FJ: camere pentru familii, mai
spaţioase, cca. 28 mp, separate
printr-o ușă glisantă, suplimentar
2 canapele extensibile, halat de
baie, papuci, coş cu fructe la sosi-
re, în clădirea principală.

• FJA: camere pentru familii, ace-
leaşi dotări ca şi FJ, suplimentar cu
vedere la golf.

• KJC: Juniorsuite, cca. 36 mp, halat
de baie, papuci, coş cu fructe la
sosire, suplimentar cu zonă de

ședere, vedere la mare și piscină
privată, bungalow.

• WJ: Suite executive, aceleaşi
dotări ca şi KJC, cca. 64 mp, sepa-
rat living cu zonă de dormit,
băutură de bun venit, zilnic flori
proaspete, coș cu fructe, apă mi-
nerală.

• EJ: camere single, cca. 20 mp.
Servicii de masă: mic dejun sub
formă de bufet variat, demipensiu-
nea include și dejun sau cină sub
formă de bufet, show-cooking, pen-
siunea completă include și dejun de
tip bufet. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, teren de tenis, volei pe
plajă, tenis de masă. Contra cost:
nocturnă la tenis, închiriere bicicle-
te, sporturi nautice pe plajă. 
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună. Contra cost: centru Spa (acces
de la 16 ani) cu diverse proceduri.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             leistung CFU50007 FH
Cazare                                                                 Bel.        A        B         C        D        e
DJ7G     DZ/BoD/WC/Bkot/MD                             2-4       49      65      83      92   113
DJ G      DZ/BoD/WC/Bkot/MD                             2-4       53      69      87      96   119
DJAG     DZ/BoD/WC/Bkot/Buchtblick/MD            2-3       55      72      93    101   121
DJBG     DZ/BoD/WC/Bkot/Meerblick/MD             2-4       63      88    111    118   136
DJMG    DZ/BoD/WC/Bkot/Hh/Beachfont/MD       2-3       66      95    123    128   146
DJDG     DZ/BoD/WC/Bkot/Superior/Seafront/MD 2          70    103    134    141   161
FJ G       Familienzimmer/BoD/WC/Hh/Bkot/MD    4          58      77    104    119   143
FJAG      Fam.-Zim./BoD/WC/Bkot/Hh/Bucht/MD  4          62      83    120    136   161
KJCG     Juniorsuite/BoD/WC/ts/M/priv. Pool/MD 2        120    184    253    311   367
WJ G      Suite/BoD/WC/ts/M/priv. Pool/MD          2-3    171    256    335    404   518
EJ G       eZ/BoD/WC/Bkot/MD                             1-2       72    103    132    148   188
Demipensiune (DP): + 21 eUR; în sezon B-e, + 25 eUR. În KJC/WJ, + 24 eUR; în sezon
B, + 28 eUR; în sezon C, + 31 eUR; în sezon D, + 36 eUR; în sezon e, + 42 eUR; în KJC/WJ
de la 2 la 12 ani, reducere 50%. Pensiune completă (PC): + 38 eUR; în sezon B-e, +
42 eUR. În KJC/WJ, + 48 eUR; în sezon B, + 56 eUR; în sezon C, + 61 eUR; în sezon D, +
72 eUR; în sezon e, + 84 eUR; în KJC/WJ de la 2 la 12 ani, reducere 50%. Check-
in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 7 nopţi în DJ7. Reducere pat suplimen-
tar: a 3-a persoană în DJ7/DJ/DJA/DJB/DJM/FJ/FJA până la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani,
80% (sezon C, 70%; sezon D, 60%; sezon e, 50%); peste 13 ani, 70% (sezon B, 60%;
sezon C, 50%; sezon D, 40%; sezon e, 30%). A 4-a persoană în DJ7/DJ/DJB/FJ/FJA până
la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 80% (sezon C, 70%; sezon D, 60%; sezon e, 50%); peste
13 ani nu este posibil. A 3-a persoană în WJ, 100% (la cazare cu MD). Single cu copil:
în eJ până la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 50% (sezon B, 40%; sezon C, 30%; sezon D,
20%; în sezon e nu este posibil) (la cazare cu MD). 

Programe de agrement: inclu-
se: animaţie, darts, boccia. 
Copii: incluse: mini-club 4 - 12
ani, bazin pentru copii, loc de
 joacă, cameră de joacă. Contra
cost: baby-sitter (la cerere).

DeRtOUR Special
oaspeții noștri beneficiază de:
• Reducere 20% la procedurile

wellness
• early check-in, în funcție de dis-

ponibilități
• la rezervare pachet cu DP/PC, de

persoană/sejur, 1 x dejun/cină
într-unul din restaurantele à-la-
carte (fără băuturi)

More inclusive
• la sosire, 1 sticlă de vin și 1 sticlă

de apă, de cameră 
• 1 x masaj de 15 minute, de

adult/sejur
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DERTOUR

A: 1.5.-20.5. I 10.10.-31.10. B: 21.5.-10.6. I 20.9.-9.10.
C: 11.6.-10.7. I 26.8.-19.9. D: 11.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.1., după această dată 
10% până la 31.3.

Mayor Capo Di Corfu ||||| Lefkimi

spaţioase, cu baie sau duș şi 2
dormitoare separate, parţial cu
încă o baie. 

EZ = DZ (DU) în regim de single. 
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet sau
All inclusive. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, volei pe plajă, tenis de
masă, teren de tenis şi echipament.
Contra cost: sporturi nautice pe
plajă (furnizori locali). 
Wellness: contra cost: Fish Spa,
servicii masaj.
Programe de agrement: incluse:
program de animaţie, de mai multe
ori pe săptămână program de seară,
petanque. Contra cost: biliard.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet variat
• Ceai, cafea, prăjituri între orele 

16 - 18

• Îngheţată la pool-bar între orele
10 - 23

• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-
cale între orele 10 - 23 

Bine de ştiut
Reducere 15% la restaurantul à-la-
carte. 

Ideal pentru familii

Camere pentru familii, Suite pen-
tru familii
Reducere copii
Baby-sitter la cerere (contra cost)
Bazin pentru copii, cu tobogan
mic
Mini-club 4 - 12 ani
Loc de joacă

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: în sudul insulei, la o mi-
nunată și întinsă plajă cu nisip fin şi
cădere lină spre mare, într-o zonă li-
niştită, la cca. 2 km de localitatea
Lefkimi. Oraşul Corfu şi aeroportul
se află la cca. 45 km. Staţie de auto-
buz chiar în faţa hotelului. 
Dotări: hotel stilat, integrat într-un
superb areal de grădini. Vastul com-
plex, cu atmosferă minunată, rela-
xantă şi idilică, reprezintă o oază de
linişte şi bună dispoziţie atât pentru
cupluri, cât şi pentru familii. Restau-
rant principal „Arete”, restaurant à-
la-carte cu bucătărie mediteraneană
rafinată, bar „Thea”, sală de primire
spațioasă cu recepţie, internet (con-
tra cost), WLAN, chioşc, 2 piscine (1
de relaxare și 1 activity-pool), terasă
pentru plajă cu şezlonguri şi umbre-
le de soare, pool-bar, bar pe plajă
„Il Pirata”, pe plajă şezlonguri şi
umbrele de soare, prosoape de
baie/la piscină, parcare.
Camere: 253, renovate de curând,
luminoase și elegante, în clădiri de
tip bungalow, cca. 24 mp, cu
duş/WC, foen, telefon, TV - Sat,
DVD player, WLAN, frigider, minibar
(la cerere, contra cost), seif de închi-
riat, A/C, filtru de cafea/ceai, balcon
sau terasă, vedere la grădină
(DU/EU).
• FU: Suite pentru familii, cca. 32

mp, living cu zonă de dormit, pe 2
niveluri.

• FJ: Suite pentru familii, mai

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung CFU50045 FH
Cazare                                                        Bel.          A              B              C              D
DU H     DZ/Du/WC/BkoT/Gartenblick/DP    2            50           75           95         129
FU H      Familienzimmer/Du/WC/BkoT/DP   2-4         65           87         109         143
FJ H       Familiensuite/BoD/WC/BkoT/DP     2-6         88         110         136         170
EU H      EZ/Du/WC/BkoT/Gartenblick/DP     1            85         126         161         218
All inclusive (AI): + 20 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 4 nopţi.
 Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în FU până la 11 ani, 100%; peste 12 ani,
30%. A 4-a persoană în FU până la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, 50%; peste 12 ani nu
este posibil. A 4-a până la a 6-a persoană în FJ până la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, 50%;
peste 12 ani, 30% (grad max. de ocupare în FJ 2 adulţi şi 4 copii sau 4 adulţi şi 2 copii).

A: 3.5.-27.5. I 3.10.-23.10. B: 28.5.-24.6. I 17.9.-2.10.
C: 25.6.-25.7. I 27.8.-16.9. D: 26.7.-26.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 3.5.-15.5., 1.10.-17.10., 
14 = 12 sosire 3.5.-15.5., 1.10.-10.10., 21 = 18 sosire 3.5.-15.5., 1.10.-3.10.
(Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula)

Hotel Delfinia |||| Moraitika

Wohnbeispiel 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung CFU50024 FH
Cazare                                                                Bel.        A             B            C           D
DJYH     DZ/BoD/WC/Bk/Sparpreis/DP                 2-3       39          52          65         71
DJ7H     DZ/BoD/WC/Bk/DP                                2-3       40          53          66         77
DJ H       DZ/BoD/WC/Bk/DP                                2-3       43          56          69         83
DJAH     DZ/BoD/WC/Bk/Poolblick/DP                 2-4       46          59          72         84
DJBH     DZ/B/WC/Bk/Superior/DP                       2-3       44          64          75         87
DJCH     DZ/BoD/WC/Bk/Poolblick/Superior/DP    2-3       49          69          81         93
EJ H       EZ/BoD/WC/Bk/DP                                 1          64          89        110       128
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7 nopţi în DJ7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană până la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 30%. A 4-a persoa -
nă în DJA până la 1 an, 100%; de la 2 la 13 ani, 50%; peste 14 ani nu este posibil.

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo

Localizare: zonă liniştită, hotel in-
tegrat în peisajul natural încon-
jurător, direct la plaja îngrijită, cu
pietricele. Posibilități de shopping și
distracție în Moraitika, la numai 200
m distanță. Staţie de autobuz la cca.
200 m.
Dotări: hotel îngrijit şi foarte
îndrăgit de clienţii fideli, compus din
3 corpuri de clădire, cu o grădină
frumoasă şi cu servicii de calitate.
Restaurant, tavernă à-la-carte, bar,
lobby cu zonă de ședere şi TV - Sat,
internet (contra cost), WLAN, lifturi,
piscină cu terasă pentru plajă, la pis-
cină şi pe plajă şezlonguri şi umbrele
de soare, bar pe plajă, parcare.
Camere: 185, confortabile şi primi-
toare, cca. 20 mp, cu baie sau
duş/WC, foen, telefon, TV - Sat,
WLAN, frigider (contra cost), seif de
închiriat, A/C (~ iunie - septembrie,
pe ore), balcon (DJ7/DJ/EJ).
• DJY: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DJ, dar cu dispo-
nibilitate limitată.

• DJA: aceleaşi dotări, suplimentar
cu pat etajat, vedere laterală la
piscină sau la mare.

• DJB: camere Superior, aceleaşi
dotări, dar renovate.

• DJC: camere Superior, aceleaşi
dotări, dar renovate, vedere late-
rală la piscină sau la mare.

EZ = DZ (DJ) în regim de single. 
Servicii de masă: demipensiune

cu mic dejun şi cină sub formă de
bufet.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, 2 terenuri
de tenis. Contra cost: sporturi nauti-
ce. 

Copii: incluse: mini-club 3 - 6 ani,
bazin pentru copii, loc de joacă. 

Wohnbeispiel Wohnbeispiel 
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A: 1.5.-27.5. I 27.9.-27.10. B: 28.5.-1.7. C: 2.7.-22.7. I 27.8.-26.9. D: 23.7.-26.8.

 Early Booking: reducere 10% până la 29.2. 
Ofertă specială: reducere 15% pentru sejur de min. 7 nopți și sosire 3.5.-10.5.,
18.10.-21.10., 15% pentru sejur de min. 14 nopți și sosire 13.10.-14.10., 
7% pentru sejur de min. 14 nopți și sosire 3.5.-10.5.
(Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula) 

lti Grand Hotel Glyfada ||||| Glyfada

Wohnbeispiel

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, deasupra
golfului din Glyfada încadrat de
munţi înverziţi. Chiar lângă un golf
ce invită la baie, lung de câțiva kilo-
metri și cu cădere lină spre mare,
unul dintre cele mai frumoase de pe
insulă, cu panoramă minunată. Po-
sibilități de shopping în Pelekas, la
cca. 4,5 km distanță. Până în oraşul
Corfu sunt cca. 15 km (shuttlebus
de 2 x pe zi). Staţie de autobuz la
cca. 100 m distanță.
Dotări: hotel modern, cu grădină,
ideal pentru familii. Restaurant cu
terasă şi vedere la mare, bar cu te-
rasă, foaier, internet, WLAN (fiecare
contra cost), chioșc, lift, piscină (cca.
200 mp), terasă pentru plajă şi pe-
luză cu şezlonguri şi umbrele de
soare, pool-bar/snack-bar, pe plajă
şezlonguri şi umbrele de soare, pro-
soape pe plajă (garanţie), parcare.
Camere: 247, moderne şi
atrăgătoare, cca. 20 mp, cu
baie/WC, foen, radio, telefon, TV -
Sat, filtru de cafea/ceai, frigider, seif
de închiriat (cca. 3 EUR pe zi), A/C
(~ 15.6. - 15.9.), balcon (DA7/
DA/EA).
• DAY: camere Economy, aceleaşi

dotări ca şi DA, dar ceva mai mici.
• DAA: suplimentar cu vedere la

mare.
• KAM: Juniorsuite, mai spaţioase,

cca. 24 mp, suplimentar cu zonă
de dormit separată optic printr-o
ușă glisantă, vedere la mare.

• KAA: aceleaşi dotări ca şi KAM,
dar fără vedere la mare, situate la
parter, cu terasă și acces la o pis-
cină comună.

EZ = DZ (DA) în regim de single. 
Activităţi sportive: incluse: teren
de tenis, tenis de masă, darts, tir cu
arcul, volei pe plajă. Contra cost:
nocturnă la tenis, sporturi nautice
pe plajă. 
Programe de agrement: incluse:
animație, regulat seri cu pian. Con-
tra cost: biliard.

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Snack-uri
• Cafea şi prăjituri între orele 16 -

17:30 
• Băuturi răcoritoare şi alcoolice lo-

cale între orele 10 - 24 
• Îngheţată pentru copii între orele

10 - 21 
• Hidrobiciclete, canoe 

Bine de știut
Hotel ideal pentru un concediu rela-
xant împreună cu familia, într-o at-
mosferă plăcută.

Ideal pentru familii

Reducere copii 
Reducere single cu copil
Baby-sitter la cerere (contra cost)
Bazin pentru copii
Mini-club 5 - 12 ani (zilnic, între
orele 10 - 12 și 15 - 17)
Loc de joacă
Cameră de joacă 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung CFU50010 FH
Cazare                                                            Bel.             A            B            C            D
DAYI      DZ/B/WC/Economy/AI                        2               59         94          97       122
DA7I      DZ/B/WC/Bk/AI                                 2-3           60         96          99       122
DA I       DZ/B/WC/Bk/AI                                 2-3           64         99        104       129
DAAI     DZ/B/WC/Bk/Meerblick/AI                  2-3           72       106       109       133
KAMI     Jun.-Suite/B/WC/Bk/Meerblick/AI       2-4           85       119       121       146
KAAI      Jun.-Suite/B/WC/Ts/Gem.-Pool/AI      2-4         112       146       145       171
EA I       EZ/B/WC/Bk/AI                                  1-3           91       147       149       184
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 7 nopți în DA7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană în DA7/DA/DAA până la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 30%.
Reducere: a 3-a persoană în KAM/KAA până la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 30%; a 4-a
persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 13 ani, 75%; peste 14 ani nu este posibil. Single
cu copil: primul copil în EA până la 13 ani, 100%; al 2-lea copil până la 1 an, 100%; de
la 2 la 13 ani, reducere 75%; peste 14 ani nu este posibil.
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DERTOUR

A: 1.5.-6.6. I 21.9.-31.10. B: 7.6.-30.6. I 26.8.-20.9. C: 1.7.-27.7. D: 28.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 
15% până la 31.3., după această dată 10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 1.5.-17.5., 20.9.-23.10.

Tsilivi Beach Hotel ||| Tsilivi

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Super Early Booking
• Reducere single cu copil

Localizare: direct la frumoasa şi
lunga plajă cu nisip din Tsilivi. Nu-
meroase restaurante şi posibilități
de shopping în satul Planos din
apropiere. Oraşul Zakynthos la cca.
7 km. Staţie de autobuz la cca. 500
m distanță. 
Dotări: complex vast și atrăgător,
cu atmosferă relaxată, compus din
clădirea principală şi clădiri auxilia-
re. Restaurant, restaurant à-la-
carte, bar, recepţie spațioasă cu
zonă de ședere, lounge cu TV - Sat,
internet (contra cost), WLAN, maga-
zin de suveniruri, lifturi, 2 piscine,
terasă pentru plajă cu şezlonguri şi
umbrele de soare, pool-bar, pe plajă
şezlonguri şi umbrele de soare (fie-
care contra cost), parcare. 
Camere: 200, confortabile şi plăcu-
te, cu baie sau duş/WC, foen, tele-

fon, TV - Sat, WLAN, filtru de
cafea/ceai, frigider, seif de închiriat,
A/C (contra cost), balcon sau terasă,
vedere laterală la mare (DJ7/DJ/EJ).
KAM Juniorsuite, mai spaţioase și
cu mobilier de înaltă calitate, în
clădirea Palazetto, seif şi A/C fără
costuri suplimentare, halat de baie
şi papuci, vedere la mare. EZ = DZ
(DJ) în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: teren
de fotbal, baschet, tenis de masă.
Contra cost: închiriere biciclete,
sporturi nautice pe plajă (furnizori
locali). 
Programe de agrement: incluse:
biliard, ocazional spectacole şi eve-
nimente. 
Copii: incluse: bazin pentru copii,
loc de joacă, cameră de joacă. 

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Snack-uri între orele 11 - 18
• Îngheţată între orele 14:30 - 18
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale între orele 11 - 23:30 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung ZTH10029 FH
Cazare                                                           Bel.            A              B             C            D
DJ7I       DZ/BoD/WC/BkoT/seitl. Meerbl./AI    2-3           43          63          73         77
DJ I        DZ/BoD/WC/BkoT/seitl. Meerbl./AI    2-3           45          65          75         79
KAMI     Juniorsuite/B/WC/BkoT/Meerbl./AI    2-3           48          79          82         92
EJ I        EZ/BoD/WC/BkoT/seitl. Meerbl./AI    1-2           59          86          95       104
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 7 nopţi în DJ7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană în DJ7/DJ/KAM până la 13 ani, 100% (în sezon B-D până
la 6 ani, 100% şi de la 7 la 13 ani, 50%); peste 14 ani, 30%. Single cu copil: în EJ până
la 6 ani, reducere 100%; de la 7 la 13 ani, 50%; peste 14 ani nu este posibil.

A: 28.9.-12.10. B: 1.5.-17.5. C: 18.5.-31.5. D: 1.6.-30.6. I 25.8.-27.9. 
E: 1.7.-29.7. F: 30.7.-24.8.

 Early Booking: reducere 8% până la 31.1., după această dată
5% până la 31.3.

            The Lesante Luxury Hotel & Spa |||||                                                   Tsilivi

Wohnbeispiel DA

Wohnbeispiel Juniorsuite 

Recomandarea

noastră

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Servicii extra incluse

Localizare: hotel situat într-o zonă
liniștită, înconjurat de copaci um-
broși, cu priveliște minunată spre
mare, la numai 100 m de lunga
plajă cu nisip din Tsilivi. Magazine,
baruri și taverne plăcute în localita-
tea Tsilivi, la cca. 2 km. Orașul Za-
kynthos se află la cca. 7 km. Stație
de autobuz la cca. 350 m distanță. 
Dotări: hotel luxos și elegant,
spațios și amenajat cu mult bun-
gust, compus dintr-o clădire princi-
pală și o clădire auxiliară, cu o ambi-
anță plăcută pentru clienții cu pre-
tenții. Printre facilități se numără un
restaurant principal cu terasă exte-
rioară și bucătărie foarte bună, re -
staurant à-la-carte, zonă de primire
elegantă cu piano-bar, lounge, in-
ternet, WLAN, jacuzzi, magazin de
suveniruri, coafor, lift, în grădina
frumos îngrijită un vast areal de pis-
cine (cca. 695 mp) cu terasă pentru
plajă, șezlonguri și umbrele de soa-
re, saltele, prosoape la piscină,
pool-bar, pe plajă șezlonguri și um-
brele de soare (fiecare contra cost),
garaj/parcare. 
Camere: 90, Deluxe, moderne și
mobilate cu mult bun-gust, cca. 30
mp, baie/WC, foen, halat de baie,
radio, telefon, TV - Sat cu LCD,
DVD/CD player, WLAN, filtru de ca-
fea/ceai, minibar, A/C / încălzire (în
funcție de sezon), balcon sau terasă
(DA7/DA).
• DAA: camere Premium, aceleași

dotări ca și DA, dar mai spațioase,
cca. 35 mp, cu baie cu cadă jacuzzi. 

• KA: Juniorsuite, cca. 45 mp, living
cu zonă de dormit și balcon. 

Servicii de masă: demipensiune cu
mic dejun și cină de tip bufet. 
Activităţi sportive: incluse: sală de
fitness, tenis de masă. Contra cost:
sporturi nautice pe plajă.
Wellness: contra cost: la centrul Spa
(cca. 600 mp) piscină acoperită, baie
cu aburi, saună, diverse proceduri
wellness și de înfrumusețare. 
Programe de agrement: incluse:
ocazional, seară grecească. Contra
cost: biliard.

Copii: incluse: bazin pentru copii, loc
de joacă. Contra cost: baby-sitter (la
cerere). 

DERTOUR Special
Oaspeții noștri beneficiază de:
• Early check-in, late check-out, în

funcție de disponibilități
• Băutură de bun venit

Bine de știut
Recomandarea noastră pentru un
concediu relaxant într-un hotel cu
servicii foarte bune. 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung ZTH10013 FH
Cazare                                            Bel.        A          B           C           D           E           F
DA7H    DZ/B/WC/BkoT/DP            2-3       59       60        73        90      111      124
DA H     DZ/B/WC/BkoT/DP            2-3       61       62        75        92      113      126
DAAH    DZ/B/WC/BkoT/Prem./DP  2          67       69        81      103      129      143
KA H      Juniorsuite/B/WC/Bk/DP    2-4       92       89      100      147      171      199
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopți, 7 nopţi în DA7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană în DA7/DA, a 3-a și a 4-a persoană în KA până la 6 ani,
100%; de la 7 la 12 ani, 75%; peste 13 ani, reducere 30%.

Wohnbeispiel
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The Bay Hotel ||||| Vassilikos

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniștită, direct
la o frumoasă plajă cu nisip, ce co-
boară lin spre mare. Magazine, ba-
ruri și taverne plăcute în mica loca-
litate Vassilikos, aflată la numai
1,5 km. Stație de autobuz la cca.
300 m distanță. 
Dotări: complex hotelier foarte
atrăgător, cu design modern și mi-
nimalist, compus dintr-o clădire
principală și mai multe clădiri auxi-
liare de tip bun galow, cu 2 nive -
luri. Restaurant cu terasă exteri -
oară acoperită, lobby cu zonă de
ședere, internet, WLAN, jacuzzi,
magazin, lift, areal exterior frumos
îngrijit, cu piscină, terasă pentru
plajă cu șezlonguri și umbrele de
soare, prosoape, pool-bar/snack-
bar, pe plajă șezlonguri și umbrele
de soare, parcare.
Camere: 112, mobilate modern și
cu mult bun-gust, cca. 25 mp, cu
baie sau duș/WC, foen, telefon,  TV
- Sat cu LED, frigider, seif, A/C, bal-
con sau terasă, vedere la grădină
(DJ/EJ).
• DJ7/DJM: suplimentar cu vedere la

mare.
• KAM: Juniorsuite, cca. 55 mp, ace-

leași dotări ca și DJ, cu baie, zonă
de living separată de zona de dor-
mit, halat de baie, papuci, DVD
player, filtru de cafea/ceai, vedere
la mare.

• WA: Suite, cca. 60 mp, aceleași

dotări ca și KAM, dar mai spațioase,
cu vedere la grădină.

• WAM: Suite, aceleași dotări ca și
WA, suplimentar cu vedere la mare.

EZ = DZ (DJ) în regim de single. 
Servicii de masă: demipensiune cu
mic dejun și cină sub formă de bufet
variat.
Activităţi sportive: incluse: sală de
fitness, teren de tenis, volei pe plajă.
Contra cost: sporturi nautice pe plajă
(furnizori locali). 
Wellness: contra cost: proceduri
wellness și de înfrumusețare la cen-
trul Spa, saună. 
Programe de agrement: incluse:
animație ușoară, muzică live. Contra
cost: biliard.
Copii: incluse: mini-club 4 - 11 ani,
bazin pentru copii, 2 locuri de joacă,
discotecă pentru copii, seri de cinema
pentru copii. 

More inclusive
La sosire în KAM/WA/WAM, 1 sticlă
de vin în cameră.

Bine de știut
O locație ideală pentru clienții cu
pretenții, care caută un hotel cu at-
mosferă elegantă.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.1., după această dată 
10% până la 31.3. 

A: 1.5.-31.5. I 26.9.-20.10. B: 1.6.-30.6. C: 25.8.-25.9. D: 1.7.-31.7. E: 1.8.-24.8.
Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung ZTH10020 FH
Cazare                                                          Bel.         A           B          C          D          E
DJ H       DZ/BoD/WC/BkoT/Gartenblick/DP    2-3       54        82       87       99     110
DJ7H     DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/DP       2-3       59        88       98     110     120
DJMH    DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/DP       2-3       61        90     100     113     122
KAMH   Juniorsuite/B/WC/BkoT/Meerbl./DP  2-4       82      121     120     157     167
WA H     Suite/B/WC/BkoT/Gartenblick/DP     2-4       82      121     120     157     165
WAMH  Suite/B/WC/BkoT/Meerblick/DP        2-4       86      132     140     169     174
EJ H       EZ/BoD/WC/BkoT/Gartenblick/DP     1          95      135     148     171     197
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 7 nopți în DJ7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană în DJ/DJ7/DJM până la 6 ani, 100%; de la 7 la 13 ani, 70%;
peste 14 ani, 30%. Reducere: a 3-a persoană în KAM/WA/WAM până la 6 ani, 100%;
peste 7 ani, 70%; a 4-a persoană în KAM/WA/WAM până la 6 ani, 100%; peste 7 ani,
70%; în KAM peste 14 ani nu este posibil.

A: 1.5.-20.5. I 24.9.-15.10. B: 21.5.-11.6. C: 12.6.-10.7. I 27.8.-23.9. D: 11.7.-26.8.

 Early Booking: reducere 10% până la 30.4.

Mediterranean Beach Resort & Spa ||||| Laganas

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră Economy

Localizare: direct la o plajă lungă,
cu nisip fin. La numai câteva minu-
te de mers pe jos față de centrul lo-
calității Laganas, cu numeroase
restaurante și posibilități de dis-
tracție. La cca. 8 km de orașul Za-
kynthos. Stație de autobuz la hotel.
Dotări: complex elegant și confor-
tabil, construit în stilul unui sat io-
nic și compus dintr-o clădire princi-
pală și mai multe clădiri auxiliare cu
2 niveluri, integrat într-un frumos
areal de grădini. Restaurant, bar,
sală de primire elegantă cu zonă de
ședere, internet, WLAN, chioșc, lift,
piscină cu terasă pentru plajă, șez-
longuri și umbrele de soare, pool-
bar, pe plajă șezlonguri și umbrele
de soare (fiecare contra cost), par-
care. 
Camere: 115, primitoare, cu baie,
WC, foen, telefon, TV - Sat cu LCD,
minibar, seif, WLAN, halat de baie,
papuci, A/C, balcon sau terasă
(DAA/EAA). DA camere Economy,
aceleași dotări ca și DAA, dar fără
halat de baie, papuci, cu disponibi-
litate limitată. DAB/DAM camere
Executive, aceleași dotări ca și
DAA, dar mai spațioase, DAB cu
vedere laterală la mare, DAM cu
vedere directă la mare. FA aparta-
mente pentru familii Superior, ace-
leași dotări ca și DAA, cu zonă de
dormit suplimentară. FAA aparta-
mente pentru familii Executive, ca

și FA, mai spațioase, cu 2 dormi-
toare separate. EZ = DZ (DAA) în
regim de single.
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun și cină sub formă de
bufet variat. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă. Contra
cost: sporturi nautice pe plajă (fur-
nizori locali). 
Wellness: incluse: saună. Contra
cost: masaj și diverse proceduri la
micul centru Spa. 

Programe de agrement: contra
cost: biliard.
Copii: incluse: bazin pentru copii.
Contra cost: baby-sitter (la cerere). 

More inclusive
În DAB/DAM, 1 sticlă de vin la
 sosire.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung ZTH10024 FH
Cazare                                                                Belegung           A         B         C         D
DA H     DZ/B/WC/BkoT/Economy/DP                 2-3                  43      45      69      89
DAAH    DZ/B/WC/BkoT/DP                                2-3                  59      66      81      96
DABH    DZ/B/WC/BkoT/seitl. M/Executive/DP     2-3                  66      71      89    104
DAMH   DZ/B/WC/BkoT/Meerbl./Executive/DP    2-3                  69      75      93    109
FA H      Fam.-Apt./B/WC/BkoT/Superior/DP        3-4                  90      98    119    144
FAAH     Fam.-Apt./B/WC/BkoT/Executive/DP      3-4                  99    107    132    155
EAAH    EZ/B/WC/BkoT/DP                                 1-3                109    119    147    174
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DA/DAA/DAB/DAM până la 6 ani, 100%; de la 7 la 12 ani, 50%; peste
13 ani, 30%. Reducere: a 3-a persoană în FA/FAA, 100%; a 4-a persoană până la 6 ani,
100%; de la 7 la 12 ani, 70%; peste 13 ani, reducere 30%.  
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DERTOUR

A: 12.5.-9.6. I 19.9.-16.10. B: 10.6.-7.7. I 5.9.-18.9. C: 8.7.-4.9.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.3. pentru sejur în perioada 12.5.-10.6.
și 19.9.-17.10., 10% până la 31.3. pentru sejur în perioada 10.6.-19.9.

           Kivotos Luxury Boutique Hotel |||||                                                  Ornos BayNOU

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Direct la plajă 

Localizare: direct la o mică plajă cu
nisip/pietricele, cu o priveliște de vis
asupra întregului golf Ornos Bay, la
numai 5 minute de mers pe jos față
de plaja întinsă, cu nisip, Ornos
Beach și la cca. 4 km de orașul My-
konos, cu o viață de noapte eferves-
centă, numeroase baruri și restau-
rante. Stație de autobuz la cca. 50 m
distanță. 
Dotări: o mică bijuterie cu totul
specială, idilică, ce fascinează prin
micile poteci întortocheate și nume-
roasele ascunzișuri. Restaurant
„Am” pentru servit micul dejun, re -
staurant à-la-carte „Le Pirate” în
apropierea piscinei, cu vedere minu-
nată la mare, restaurant gourmet
„La Meduse”, bar „K”, lounge, ga-
lerie de artă, WLAN, jacuzzi, coafor,
2 piscine (dintre care una cu apă de
mare), pool-bar/snack-bar, terasă
pentru plajă, șezlonguri și umbrele
de soare la piscină și pe plajă, pro-
soape, parcare. 
Camere: 39, confortabile și elegan-
te, niciuna nu seamănă cu cealaltă,
toate dispun de un design indivi-
dualizat, cu baie sau duș/WC, halat
de baie, foen, radio, telefon, TV -
Sat, DVD player, WLAN, minibar, fil-
tru de cafea/ceai, seif, A/C, balcon
sau terasă. Room service non-stop. 
• DJ: camere Deluxe, cca. 30 mp, cu

vedere la grădină.
• DAM: camere Deluxe, cca. 40 mp,

cu jacuzzi și vedere la mare. 

• KAM: Juniorsuite, cca. 45 mp, cu
vedere la mare. 

• WAM: Suite, cca. 50 mp, cu vede-
re la mare.

Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, demipensiunea include și cină
sub formă de meniu cu 4 feluri. La
cerere, se poate rezerva cină privată
în pavilionul de pe plajă sau pe
yacht-ul privat (contra cost).
Activități sportive: incluse: sală
de fitness. Contra cost: teren de
squash, cursuri de yoga și pilates.
Wellness: contra cost: Spa cu baie
turcească, masaj.
Programe de agrement: contra
cost: ocazional, cocktail party la pis-
cină sau seri de jazz, biliard francez.

Bine de știut
Prin prisma atenției deosebite acor-
date detaliilor și a îmbinării inge-
nioase a caracteristicilor rustice cu
luxul elegant, acest hotel nu are ter-
men de comparație, oferind o expe-
riență absolut specială și un conce-
diu de neuitat. 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung JMK10036 FH
Cazare                                                                   Belegung           A             B            C
DJ G      DZ/BoD/WC/BkoT/Gartenblick/MD            2                   138        209       249
DAMG   DZ/B/WC/BkoT/M/Deluxe/Whirlpool/MD   2                   160        271       340
KAMG   Jun.-Suite/B/WC/BkoT/Meerblick/MD        2-3               216        325       417
WAMG  Suite/B/WC/BkoT/Meerblick/MD               2-3               274        373       499
Demipensiune (DP): + 61 EUR. DP pentru copii până la 1 an, inclusă. Check-in/Check-
out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Cost pat suplimentar: a 3-a persoană în
KAM/WAM până la 1 an, inclus; peste 2 ani în sezon A, 159 EUR; în sezon B, 171 EUR; în
sezon C, 183 EUR (fiecare la cazare cu MD).

Wohnbeispiel Wohnbeispiel 

A: 1.5.-19.5. I 30.9.-15.10. B: 20.5.-2.6. C: 16.9.-29.9. D: 3.6.-14.7. I 26.8.-15.9.
E: 15.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 7% până la 30.4.

Hotel Zante Beach |||| Laganas

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Direct la plajă

Localizare: zonă liniștită, direct la
minunata și întinsa plajă cu nisip din
Laganas, ce coboară lin spre mare. La
numai 200 m de centrul dinamic al
localității Laganas, cu diverse posibi-
lități de shopping, taverne plăcute,
numeroase baruri și cluburi de noap-
te. La cca. 7 km de orașul Zakynthos.
Stație de autobuz la cca. 500 m dis-
tanță.
Dotări: resort vast, apreciat de
clienții fideli. Î n mijlocul unei grădini
îngrijite, cu vegetație luxuriantă, se
află clădirea principală și mai multe
clădiri auxiliare cu 2 niveluri, simila-
re unor bungalow-uri. Restaurant cu
terasă exterioară, bar, foaier spațios
cu zonă de ședere și TV - Sat, inter-
net (contra cost), coafor, magazin
de suveniruri, chioșc, lifturi, în grădi-
na vastă și frumos îngrijită o piscină
(cca. 300 mp) cu terasă pentru
plajă, șezlonguri și umbrele de soa-
re, pool-bar/snack-bar, pe plajă șez-
longuri și umbrele de soare (fiecare
contra cost), prosoape pe plajă, par-
care. 
Camere: 268, mobilate confortabil
și cu foarte mult bun-gust, cca. 21
mp, cu baie sau duș/WC, foen, tele-
fon, TV - Sat, frigider, seif de închiriat,
A/C, balcon sau terasă (DJ/EJ).
• DJ7/DJM: aceleași dotări ca și DJ,

suplimentar cu vedere la mare.
• FJA: apartamente pentru familii

Superior, cca. 28 mp, zonă de dor-
mit suplimentară. 

• FJB: aceleași dotări ca și FJA, su-
plimentar cu vedere la mare.

EZ = DZ (DJ) în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness. Contra cost: 2 terenuri
de tenis cu nocturnă, sporturi nauti-
ce pe plajă. 
Programe de agrement: incluse:
animație, seara muzică live și specta-
cole variété. Contra cost: biliard. 

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet variat
• Snack-uri calde și reci
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale între orele 10 - 24 
• Cafea, ceai și prăjituri după-amia-

za între orele 15:30 - 17 
• Înghețată pentru copii de la 2 la

12 ani între orele 10 - 21 

Bine de știut
Complex hotelier care acoperă toate
dorințele oaspeților, ideal pentru fa-
miliile care își doresc relaxare pe
plajă, dar și un concediu activ.

Ideal pentru familii

Camere pentru familii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Baby-sitter la cerere (contra cost)
Bufet
Bazin pentru copii
Meniuri 
Mini-club 4 - 12 ani (de 6 x pe

săptămână)
Loc de joacă

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung ZTH10012 FH
Cazare                                                                Bel.         A         B         C         D         E
DJ I        DZ/BoD/WC/BkoT/AI                             2-3       58      84      88    109    135
DJ7I       DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/AI             2-3       59      91      92    115    137
DJMI      DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/AI             2-3       61      93      94    117    139
FJAI       Fam.-Apt./BoD/WC/BkoT/Superior/AI     2-4       68      95      97    119    141
FJBI       Fam.-Apt./BoD/WC/BkoT/Sup./M/AI      2-4       72    103    105    127    148
EJ I        EZ/BoD/WC/BkoT/AI                             1          58    105    107    153    177
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopţi, 7 nopți în DJ7. Reducere pat
suplimentar: a 3-a persoană în DJ/DJ7/DJM/FJA/FJB până la 13 ani, 100%; peste 14
ani, 30%; a 4-a persoană în FJA/FJB până la 13 ani, 100%; peste 14 ani nu este posibil. 
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A: 20.4.-25.5. I 29.9.-20.10. B: 26.5.-15.6. I 16.9.-28.9. 
C: 16.6.-11.7. I 1.9.-15.9. D: 12.7.-31.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 20.4.-17.5., 20.9.-14.10., 
14 = 12 sosire 20.4.-17.5., 20.9.-7.10. 
(Early Booking-ul și oferta specială nu se pot cumula)

            Mykonos Ammos Hotel |||||                                                          Ornos Beach

recomandarea

noastră

Wohnbeispiel Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Servicii pe plajă incluse
• Servicii extra incluse

Localizare: direct la mare, la o mi-
nunată și dinamică plajă cu nisip, ce
coboară lin spre mare și oferă șez-
longuri moderne, hamace și diverse
servicii. La numai 4 km de centrul
orașului Mykonos, cu numeroase
posibilități de shopping și distracție,
restaurante și baruri. Stație de au-
tobuz la cca. 20 m distanță. 
Dotări: hotel vopsit în albul ca-
racteristic Greciei, cu elemente de
design deosebite, minunat pro-
iectat din nisip, piatră, apă și lemn.
Restaurant „Kuzina” cu terasă ma-
re și o excepțională bucătărie fusion
ce îmbină aromele asiatice cu cele
mediteraneene, restaurant à-la-
carte „Trattoria Farina” cu
bucătărie italiană, lobby cu zonă de
ședere și internet, WLAN, o mică bi-
bliotecă, coafor, chioșc, 2 piscine
(15 x 5 m și 8 x 4 m), șezlonguri și
umbrele de soare la piscină, pe
plajă șezlonguri și umbrele de soare
(contra cost), prosoape, pool-
bar/bar pe plajă, parcare. 
Camere: 50, moderne, cu design
excepțional și culori calde, cca. 23
mp, cu duș/WC, foen, telefon, TV -
Sat, DVD player, WLAN, minibar,
seif, A/C / încălzire (în funcție de se-
zon), ventilator, balcon sau terasă
(DU/EU). 
• DUM: camere Superior, cca. 20

mp, dotări ca și DU, dar amplasate

la primul etaj, cu vedere minunată
la mare.

• DUA: camere Deluxe, cca. 25 mp,
aceleași dotări ca și DU, dar ampla-
sate chiar în primul șir de la plajă. 

EZ = DZ (DU) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet.
Activităţi sportive: contra cost:
sporturi nautice pe plajă (furnizori
locali). 
Wellness: contra cost: masaj, cen-
tru de înfrumusețare, manichiură și
pedichiură. 

More inclusive
Transfer de la/la aeroport.

Bine de știut
Poziționarea extraordinară, servicii-
le de calitate și eleganța hotelului
garantează faptul că aici veți petre-
ce un concediu extrem de reușit –
într-o atmosferă relaxată, care vă va
induce imediat o stare de bine.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung JMK10018 FH
Cazare                                                           Belegung       A           B            C           D
DU G     DZ/Du/WC/BkoT/MD                        2-3              75      111       148      180
DUMG   DZ/Du/WC/BkoT/Meerblick/Sup./MD 2-3              89      122       169      209
DUAG    DZ/Du/WC/M/BkoT/Deluxe/MD         2-3            102      141       189      241
EU G      EZ/Du/WC/BkoT/MD                         1               134      199       259      325
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DU/DUM/DUA până la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 30%. 

A: 28.4.-23.5. I 20.9.-31.10. B: 24.5.-27.6. I 13.9.-19.9. 
C: 28.6.-29.7. I 29.8.-12.9. D: 30.7.-28.8.

 Early Booking: reducere 10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 28.4.-23.5., 20.9.-25.10., 
14 = 12 sosire 28.4.-16.5., 20.9.-18.10.
(Early Booking-ul și oferta specială nu se pot cumula)Wohnbeispiel 

Myconian K Hotels & Thalasso Spa Center |||| Orașul Mykonos

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Servicii extra incluse

Localizare: zonă liniștită, teren
ușor ridicat, cu vedere frumoasă la
mare și acoperișurile din orașul My-
konos. La numai 600 m de o plajă cu
nisip îngrijită. Restaurante, posibi-
lități de shopping și o viață de noap-
te activă în diverse baruri, în centrul
orașului Mykonos, la cca. 800 m.
Stație de autobuz la cca. 150 m dis-
tanță. 
Dotări: hotelul este membru al re-
numitei „Myconian Collection”. Re-
sortul vast și atrăgător, cu atmo -
sferă plăcută și modernă, este com-
pus din complexurile hoteliere Kohi-
li, Korali, Kalypso & Kyma. În
Kalypso & Kyma restaurant cu
bucătărie bună și terasă exterioară,
bar, recepție cu zonă de ședere, TV,
internet (contra cost), WLAN, 2 pis-
cine cu apă de mare (fiecare 10 x 15
m) cu șezlonguri și umbrele de soa-
re, jacuzzi, terasă pentru plajă, șez-
longuri și umbrele de soare (contra
cost), pool-bar/snack-bar, parcare. 
Camere: 157, mobilate conforta-
bil, primitoare, cca. 14 mp, cu
duș/WC, foen, telefon, TV - Sat,
WLAN, frigider, seif, A/C / încălzire
(în funcție de sezon), balcon sau te-
rasă, vedere laterală la mare
(DU/DU7). EH camere single fără
balcon sau terasă, vedere la
grădină. KJM Juniorsuite Aegean,
cca. 40 mp, cu jacuzzi pe terasă, ve-
dere la mare.
Servicii de masă: mic dejun sub
formă de bufet variat, demipensiu-

nea include și cină sub formă de me-
niu cu 5 feluri. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness. Contra cost: teren de te-
nis (zgură), închiriere biciclete, spor-
turi nautice pe plajă (furnizori lo -
cali).
Wellness: contra cost: la centrul
Spa diverse proceduri și masaje.
Programe de agrement: incluse:
ocazional, muzică live seara. 
Copii: contra cost: baby-sitter (la
cerere).

More inclusive
Pentru sejur de min. 7 nopți, zilnic o
procedură Thalasso de 45 minute,
de persoană/sejur (între orele 14 -
16, cu rezervare).

Bine de știut
Hotel potrivit pentru turiștii care
preferă un concediu liniștit, dar nu

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung JMK10009 FH
Cazare                                                                 Bel.          A            B            C          D
DU7G    DZ/Du/WC/BkoT/seitl. Meerblick/MD       2-3         37         51         79      108
DU G     DZ/Du/WC/BkoT/seitl. Meerblick/MD       2-3         41         55         83      114
KJMG    Jun.-Suite/BoD/WC/Ts/Whirlpool/M/MD  2-3       128       147       173      226
EH G      EZ/Du/WC/Gartenblick/MD                     1            72         97       149      208
Demipensiune (DP): + 44 EUR. DP pentru copii până la 7 ani, inclusă; de la 8 la 14
ani, + 26 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 7 nopți în DU7.
Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană până la 7 ani, 100%; de la 8 la 14 ani,
50%; peste 15 ani, 30% (fiecare la cazare cu MD). 

vor să renunțe nici la plăcerile oferi-
te de viața de noapte agitată din
centrul orașului Mykonos. 

Wohnbeispiel 
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DERTOUR

A: 10.5.-1.6. I 20.9.-10.10. B: 2.6.-20.6. C: 21.6.-10.7. I 1.9.-19.9. D: 11.7.-31.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.1., după această dată 
10% până la 30.4. Wohnbeispiel 

Recomandarea

noastră

           Sunrise Mykonos Hotel |||                                                               Agrari Beach

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Direct la plajă

Localizare: zonă liniștită, într-un
peisaj de vis, unic și absolut fan-
tastic, direct la o minunată plajă
cu nisip, oarecum izolat. La cca. 1
km de Elia și cca. 7 km de orașul
Mykonos. Stație de autobuz la
cca. 1 km distanță. 
Dotări: hotel foarte frumos, vop-
sit în culorile tipic grecești, alb și
albastru, cu o grădină meditera-
neană înflorită, compus din clădi-
rea principală cu o mică recepție
cu zonă de ședere, restaurant à-
la-carte cu terasă și 3 clădiri auxi-
liare, internet, WLAN, bar, o mică
bibliotecă, piscină cu șezlonguri și
umbrele de soare, pool-
bar/snack-bar, pe plajă șezlonguri
și umbrele de soare (contra cost),
parcare. 
Camere: 36, mobilate conforta-
bil și rustic, cca. 20 mp, cu
duș/WC, telefon, TV - Sat, WLAN,
un mic frigider, seif, A/C, balcon
sau terasă cu vedere la mare
(DUM/EUM). TUM aceleași dotări

ca și DUM, dar ceva mai spațioa-
se. EZ = DZ (DUM) în regim de
single.
Servicii de masă: mic dejun de
tip bufet.
Activităţi sportive: incluse:
sală de fitness. Contra cost: închi-
riere biciclete, sporturi nautice pe
plajă (furnizori locali).
Wellness: contra cost: masaj.
Copii: incluse: loc de joacă.

Bine de știut 
• Recomandarea noastră pentru o

vacanță relaxantă, într-o ambi-
anță minunată, cu servicii bune
și personalizate, plus un peisaj
absolut unic: complexul cu at-
mosferă familiară și personal
prietenos are un farmec cu totul
deosebit, fiind locul ideal pen-
tru un concediu tihnit și bi-
nefăcător

• Recomandăm închirierea unei
mașini

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung JMK10021 FH
Cazare                                                       Belegung         A             B             C            D
DUMG   DZ/Du/WC/BkoT/Meerblick/MD    2                   50         64          86       133
TUMG    3-Bett-Zim./Du/WC/BkoT/M/MD   3                   62         82        110       163
EUMG   EZ/Du/WC/BkoT/Meerblick/MD    1                   79       102        136       234
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere: a 3-a persoană în
TUM, 30%. 

A: 9.5.-26.5. B: 27.5.-16.6. I 12.9.-25.9. C: 17.6.-14.7. I 5.9.-11.9. 
D: 15.7.-28.7. I 29.8.-4.9. E: 29.7.-28.8. F: 26.9.-15.10.

 Early Booking: în DXA/DXM/DXC/DXB/EXA/EXM, numai la cazare cu MD: reducere
10% până la 31.3. pentru sejur în perioada 9.5.-29.7. și 29.8.-16.10.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung JMK11006 FH
Cazare                                                              Bel.         A       B       C       D       E       F
DX B      DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/MD             2        103  117  149  183  203    86
DXAB    DZ/BoD/WC/Bk/Ts/priv. Whirlp./M/MD 2        147  160  189  223  271  133
DXMB   DZ/BoD/WC/Ts/M/MD                         2        174  188  203  223  264  140
DXCB     DZ/BoD/WC/Ts/Meerblick/MD             2        205  219  246  279  320  171
DXBB     DZ/BoD/WC/Ts/priv. Pool/M/MD          2        215  242  264  298  346  194
EX B      EZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/MD             1        206  234  298  366  406  172
EXAB     EZ/BoD/WC/Bk/Ts/priv. Whirlp./M/MD 1        294  320  378  446  542  266
EXMB    EZ/BoD/WC/Ts/M/MD                          1        348  376  406  446  528  280
Demipensiune (DP): + 66 EUR. DP pentru copii până la 4 ani, inclusă; de la 5 la 11 ani,
33 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Cost pat suplimentar:
a 3-a persoană în DXC/DXB până la 4 ani, inclus; de la 5 la 11 ani, 54 EUR; peste 12 ani,
78 EUR (fiecare numai la cazare cu MD).

            Myconian Avaton Resort |||||                                                          Elia Beach

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Servicii pe plajă incluse 
• Servicii extra incluse 

Localizare: pe o colină superbă, cu
o priveliște fantastică spre marea cu
sclipiri de turcoaz, la numai câteva
minute de mers pe jos față de plaja
cu nisip Elia Beach, aflată mai jos. La
cca. 8 km de orașul Mykonos, stație
de autobuz la cca. 500 m distanță. 
Dotări: un alt resort unic al grupu-
lui hotelier Myconian Collection. O
bijuterie care frapează, înainte de
orice, prin designul excepțional și in-
teriorul modern. Restaurant gour-
met „Avaton”, lobby impresionant
cu zonă de ședere, internet, WLAN,
piscină acoperită cu încălzire, lift, te-
rasă pentru plajă, piscină infinity cu
șezlonguri, umbrele de soare și pro-
soape, pool-bar, pe plaja hotelului
șezlonguri și umbrele de soare, par-
care. 
Camere: 98, confortabile și elegan-
te, cu baie sau duș/WC, halat de
baie, foen, telefon, TV - Sat, iPod®-
Dockingstation, WLAN, minibar,
seif, A/C, vedere la mare. 
• DX/EX: „Pure Sea View”, cca. 25

mp, cu balcon.
• DXA/EXA: „Pure Sea View Out-

door Jacuzzi”, cca. 25 mp, cu te-
rasă și jacuzzi privat pe balcon.

• DXM/EXM: „Temptation Sea
View”, cca. 28 mp, cu duș-ploaie
și WC separat, terasă.

• DXC: „Grand Temptation Sea
View”, cca. 31 - 35 mp, aceleași
dotări ca și DXM, dar mai spațioa-
se.

• DXB: „Grand Temptation Sea
View Private Pool”, aceleași
dotări ca și DXC, suplimentar cu
piscină infinity privată.

EZ = DZ (DX/DXA/DXM) în regim de
single.
Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, demipensiunea include și cină
sub formă de meniu cu 4 feluri (ex-
cepție pește proaspăt și homar). 
Activități sportive: incluse: sală
de fitness.
Wellness: incluse: vast centru
wellness cu piscină pentru thalasso-
terapie în zona exterioară, baie cu
aburi. Contra cost: masaj și diverse
proceduri.

More inclusive
• Shuttle service spre orașul Mykonos
• 1 x thalassoterapie, de persoană/

sejur

• Transfer shuttle de la/spre aero-
port sau port (info pentru agenție:
Anf ZUB, Leistung JMK11006 FH,
Unterbr XTR1)

Bine de știut
Serviciile exclusiviste combinate cu
o bucătărie excepțională transformă
acest resort în locul ideal pentru re-
laxare și răsfăț.

NOU

Wohnbeispiel 
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A: 1.5.-21.5. I 2.10.-15.10. B: 22.5.-18.6. I 4.9.-1.10. 
C: 19.6.-16.7. D: 17.7.-6.8. E: 7.8.-3.9.

 Early Booking: reducere 15% până la 30.4. pentru sejur 
în perioada 1.5.-31.7. și 1.9.-15.10. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 1.5.-18.5., 14.9.-9.10., 
14 = 12 sosire 1.5.-18.5., 14.9.-2.10.
(Early Booking-ul și oferta specială nu se pot cumula)Wohnbeispiel 

            Royal Myconian & Thalasso Spa Center |||||                                         Elia

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la mare
• Cameră tarif promo
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse 
• Servicii extra incluse

Localizare: zonă liniştită, amplasa-
re terasată pe o colină, deasupra pla-
jei cu nisip a hotelului (la care se poa-
te ajunge coborând câteva trepte).
Restaurante, baruri, posibilităţi de
shopping şi distracție în oraşul Myko-
nos, la cca. 12 km distanță. Shuttle
hotel de mai multe ori pe zi, staţie de
autobuz la cca. 300 m. 
Dotări: hotel luxos, ce face parte din
renumitul lanţ hotelier „Myconian
Collection”, fiind şi membru al „Lea-
ding Hotels of the World”. Comple-
xul confortabil este compus dintr-o
clădire principală şi mai multe clădiri
auxiliare, construite în stilul tipic in-
sulei Mykonos. Spațiile publice au
fost renovate în 2014. Restaurant cu
bucătărie foarte bună, restaurant à-
la-carte cu terasă exterioară şi vedere
la mare, bar, sală de primire elegantă
cu zonă de ședer e, TV, internet (con-
tra cost), WLAN, coafor, bijuterie,
boutique, lifturi, 2 piscine cu apă de
mare, fiecare cu terasă pentru plajă şi
priveliște minunată spre mare, şez-
longuri şi umbrele de soare la piscină
şi pe plaja hotelului, prosoape pe
plajă şi la piscină, pool-bar, parcare. 
Camere: 112, mobilate modern şi
confortabil, cca. 28 mp, cu baie/WC,
foen, halat de baie, telefon, TV - Sat,
DVD player, WL AN, minibar, seif, A/C
/ încălzire (în funcţie de sezon), bal-
con sau terasă, vedere la mare
(DA7/DAM/EAM). 
• DAY: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DAM, dar cu dis-
ponibilitate limitată. 

• DAA: camere Superior, mai
spaţioase, cca. 35 mp, suplimen-
tar cu zonă de ședere, balcon. 

• DAD: aceleaşi dotări ca şi DAA,

dar complet renovate, cu balcon
sau terasă.

• DAC: aceleaşi dotări ca şi DAM,
dar complet renovate.

• DAB: camere Superior, cca. 28
mp, suplimentar cu sistem stereo
CD, jacuzzi privat pe balcon. 

• DAE: aceleaşi dotări ca şi DAB,
dar complet renovate, cu balcon
sau terasă.

EZ = DZ (DAM) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun sub
formă de bufet variat, demipensiu-
nea include și cină sub formă de me-
niu à-la-carte cu 5 feluri (costuri su-
plimentare pentru homar și pește, în
funcție de greutate). 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă. Contra
cost: sporturi nautice pe plajă (furni-
zori locali). 
Wellness: contra cost: la vastul
centru Spa, piscină acoperită, cu
apă de mare, diverse masaje şi tra-
tamente cosmetice, baie cu aburi,
saună. 

Programe de agrement: incluse:
ocazional, muzică live seara. 
Copii: incluse: bazin pentru copii.
Contra cost: baby-sitter (la cerere). 

More inclusive
• Pentru sejur de min. 7 nopţi, zilnic

o procedură Thalasso de 45 min.,
de persoană/sejur (între orele 14 -
16, cu rezervare) 

• Fructe proaspete şi 1 sticlă de vin
la sosire în cameră 

Bine de ştiut
• Oaspeţii hotelului Royal Myconian

& Thalasso Spa Center pot folosi şi
facilităţile oferite de complexul în-
rudit, Myconian Imperial Hotel &
Thalasso Spa Center 

• Complexul promite zile de conce-
diu romantice, de neuitat

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung JMK10011 FH
Cazare                                                                Bel.        A         B         C         D         E
DAYG    DZ/B/WC/BkoT/M/Standard/Spar/MD    2          50      75      87    105    138
DA7G    DZ/B/WC/BkoT/M/Standard/MD            2          54      81      97    115    152
DAMG   DZ/B/WC/BkoT/M/Standard/MD            2          58      85    100    119    158
DAAG    DZ/B/WC/Bk/M/Superior/MD                 2-4       69      86    117    138    160
DADG    DZ/B/WC/BkoT/M/Sup./renoviert/MD     2-4       75      93    123    147    168
DACG    DZ/B/WC/BkoT/M/renoviert/MD            2-3       78      94    113    138    191
DABG    DZ/B/WC/Bk/M/Sup./Whirlpool/MD       2-4       96    109    137    167    180
DAEG    DZ/B/WC/BkoT/M/Sup./ren./Whirl./MD  2-4     100    119    150    179    195
EAMG   EZ/B/WC/BkoT/M/Standard/MD             1        100    155    181    221    294
Demipensiune (DP): + 60 EUR. DP pentru copii până la 1 an, inclusă; de la 2 la 4 ani,
30 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 7 nopţi în DA7. Reduce-
re pat suplimentar: a 4-a persoană în DAA/DAD/DAB/DAE până la 12 ani, 100%; peste
13 ani nu este posibil; a 3-a persoană în DAC până la 4 ani, 100%; de la 5 la 12 ani, 70%;
peste 13 ani, 30% (fiecare numai la cazare cu MD).
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DERTOUR

A: 1.5.-15.5. I 16.10.-31.10. B: 16.5.-5.6. I 26.9.-15.10. 
C: 6.6.-3.7. I 29.8.-25.9. D: 4.7.-28.8.

 Early Booking: reducere 10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 1.5.-22.5., 19.9.-25.10., 
14 = 12 sosire 1.5.-22.5., 19.9.-18.10. 
(Early Booking-ul și oferta specială nu se pot cumula)

            Myconian Ambassador Hotel & Thalasso Spa Center |||||             Plati Gialos

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Reducere copii
• Servicii extra incluse

Localizare: zonă liniștită, hotel
construit pe o colină, cu o priveliște
extraordinară spre Plati Gialos. La
numai 200 m de o îngrijită plajă cu
nisip, restaurante și baruri. Alte re -
staurante, baruri și posibilități de
shopping și distracție în orașul
 Mykonos, la cca. 3 km. Stație de au-
tobuz la cca. 200 m distanță. 
Dotări: complet renovat în
2014/2015, complex elegant și bine
administrat, membru al renumitelor
„Myconian Collection” și „Relais &
Châteaux”, compus dintr-o clădire
principală și mai multe clădiri auxi-
liare cubice, construite în stilul tipic
din Mykonos și răspândite de-a lun-
gul grădinii frumos îngrijite. Restau-
rant cu bucătărie foarte bună și te-
rasă exterioară cu vedere la mare,
restaurant à-la-carte, bar, sală de
primire elegantă cu zonă de ședere,
TV, internet, WLAN, coafor, chioșc,
lifturi, piscină cu apă de mare (20 x
30 m) cu terasă pentru plajă, șezlon-
guri și umbrele de soare, prosoape
la piscină, pool-bar, pe plajă șezlon-
guri și umbrele de soare (contra
cost), parcare. 
Camere: 69, complet renovate în
2015, mobilate modern și luxos,
cca. 28 mp, cu duș/WC, foen, halat
de baie, telefon, TV - Sat, DVD
 player, mini-sistem audio, WLAN,
minibar, seif, A/C / încălzire (în
funcție de sezon), balcon sau terasă,
vedere la mare. 
• DU7/DUM/EUM: camere „Sea

Breeze” cu vedere laterală la ma-
re.

• DUY: camere cu tarif special, ace-
leași dotări ca și DUM, dar cu dis-
ponibilitate limitată. 

• DUD: camere „True Blu”, aceleași
dotări ca și DUM, dar cu vedere di-
rectă la mare.

• DUA: camere „White Bliss”, ace-
leași dotări ca și DUM, mai
spațioase, cca. 35 mp, suplimen-
tar cu zonă de ședere.

• DUB: camere „True Blu”, cca. 28
mp, aceleași dotări ca și DUD, su-
plimentar cu jacuzzi privat pe te-
rasă.

• DUC: aceleași dotări ca și DUA, cu
acces la piscina comună.

• KUA: Thalassa Suite, aceleași
dotări ca și DUM, mai spațioase,
cca. 45 mp, cu zonă de living des -
chisă și piscină privată.

• KUB: Thalassa Suite, aceleași
dotări ca și KUA, fără piscină, dar
cu jacuzzi privat pe terasă. 

EZ = DZ (DUM) în regim de single. 
Servicii de masă: mic dejun sub
formă de bufet variat, demipensiu-
nea include și cină sub formă de me-
niu à-la-carte cu 5 feluri (costuri su-
plimentare pentru homar și pește, în

funcție de greutate). 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness. Contra cost: sporturi
nautice pe plajă (furnizori locali). 
Wellness: contra cost: la vastul
centru Spa, baie cu aburi, saună, di-
verse masaje și tratamente cosmeti-
ce.
Programe de agrement: incluse:
ocazional, muzică live seara. 
Copii: contra cost: baby-sitter (la
cerere).

More inclusive
Pentru sejur de min. 7 nopți, zilnic o
procedură Thalasso de 45 minute, de
persoană/sejur (între orele 14 - 16, cu
rezervare).

Bine de știut
Luxosul hotel se bucură de o clien-
telă fidelă și numeroasă, fiind locul
ideal pentru turiștii cu pretenții care
își doresc un concediu relaxant, 
într-o atmosferă plăcută.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung JMK10008 FH
Cazare                                                                       Bel.          A          B         C         D
DUYG    DZ/Du/WC/BkoT/seitl. M/Sparpreis/MD         2            76       99    138     192
DU7G    DZ/Du/WC/BkoT/seitl. M/Sea Breeze/MD      2            81     106    152     211
DUMG   DZ/Du/WC/BkoT/seitl. M/Sea Breeze/MD      2            85     109    158     219
DUDG    DZ/Du/WC/BkoT/True Blu/Meerblick/MD       2-3      113     127    192     256
DUBG    DZ/Du/WC/Ts/M/True Blu/Whirlpool/MD       2-3      160     174    253     316
DUAG    DZ/Du/WC/BkoT/Meerblick/White Bliss/MD   2-3      173     186    268     330
DUCG    DZ/Du/WC/BkoT/M/White/Gem. Pool/MD     2-3      213     229    310     372
KUAG    Thalassa Suite/Du/WC/Ts/Meerblick/MD       2-3      296     307    432     606
KUBG    Thalassa Suite/Du/WC/Ts/M/Whirlpool/MD   2-3      296     307    432     606
EUMG   EZ/Du/WC/BkoT/seitl. M/Sea Breeze/MD       1          163     211    305     427
Demipensiune (DP): + 60 EUR. DP pentru copii până la 3 ani, inclusă; de la 4 la 12 ani, +
30 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 7 nopți în DU7. Cost pat
suplimentar: a 3-a persoană în DUA/DUC/KUA/KUB, inclus; în DUD/DUB până la 3 ani, in-
clus; peste 4 ani în sezon A/B, 61 EUR; în sezon C/D, 85 EUR (fiecare numai la cazare cu MD). 

neue Bilder!!

Wohnbeispiel 

Wohnbeispiel 
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A: 1.5.-21.5. I 2.10.-15.10. B: 22.5.-18.6. I 4.9.-1.10. 
C: 19.6.-16.7. D: 17.7.-6.8. E: 7.8.-3.9.

 Early Booking: reducere 15% până la 30.4. pentru sejur în perioada 
1.5.-31.7. și 1.9.-15.10. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 1.5.-18.5., 14.9.-9.10., 14 = 12 sosire 1.5.-18.5.,
14.9.-2.10. (Early Booking-ul și oferta specială nu se pot cumula)Wohnbeispiel 

HOTEL HIgHLIgHT
• Direct la mare
• Cameră tarif promo
• Upgrade în categoria de
  cameră superioară 
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse
• Servicii extra incluse 

Localizare: zonă liniştită, deasupra
unei minunate plaje cu nisip, la care
se poate ajunge coborând câteva
trepte, cu vedere neobstrucționată la
mare. Numeroase restaurante, ba -
ruri, posibilităţi de shopping şi dis-
tracţie în oraşul Mykonos, la cca. 12
km distanță. Shuttle hotel de mai
multe ori pe zi, staţie de autobuz la
cca. 300 m.
Dotări: complex exclusivist şi con-
fortabil, cu toate spațiile publice re-
novate în 2014, membru al „Myco-
nian Collection” şi „Leading Hotels
of the World”. Elegantul complex
este compus dintr-o clădire princi-
pală şi mai multe clădiri auxiliare, fi-
ind amplasat dedesubtul resortului
înrudit, Royal Myconian & Thalasso
Spa Center. Restaurant cu bucătărie
foarte bună şi terasă exterioară cu
vedere la mare, restaurant à-la-
carte, bar, sală de primire elegantă
cu zonă de ședere, TV, internet (con-
tra cost), WLAN, coafor, bijuterie,
boutique, lifturi, 2 piscine cu apă de
mare, cu terasă pentru plajă, şezlon-
guri şi umbrele de soare, pool-bar,
pe plaja hotelului şezlonguri şi um-
brele de soare, parcare. 
Camere: 112, mobilate cu mult
bun-gust, primitoare, cca. 28 mp, cu
baie sau duş/WC, foen, halat de
baie, telefon, TV - Sat, DVD player,
WLAN, minibar, seif, A/C / încălzire
(în funcţie de sezon), balcon sau te-
rasă, vedere la mare (DJ7/
DJM/EJM).
• DJY: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DJM, dar cu dis-
ponibilitate limitată.

• DJA: camere Superior, mai spaţioa-
se, cca. 35 mp, aceleaşi dotări ca şi
DJM, suplimentar cu sistem stereo
CD şi zonă de ședere.

• DJC: ca și DJM, dar ceva mai
spaţioase și renovate în 2015.

• DJD: camere Superior, dotări ca şi
DJA, dar renovate în 2015.

• DJB: camere Superior, cca. 28 mp,
dotări ca şi DJM, suplimentar cu
jacuzzi privat pe balcon.

• DJE: camere Superior, dotări ca şi
DJB, dar renovate în 2015.

EZ = DZ (DJM) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun sub
formă de bufet variat, demipensiu-
nea include și cină sub formă de me-
niu à-la-carte cu 5 feluri (costuri su-
plimentare pentru homar și pește, în
funcție de greutate). 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă. Contra
cost: închiriere biciclete. 
Wellness: contra cost: la vastul
centru Spa, piscină acoperită, cu
apă de mare, jacuzzi, baie cu aburi,
saună, diverse masaje şi tratamente
cosmetice.

Programe de agrement: incluse:
ocazional, muzică live seara. 
Copii: incluse: bazin pentru copii,
loc de joacă, cameră de joacă. 

More inclusive
• Pentru sejur de min. 7 nopţi, zilnic

o procedură Thalasso de 45 minu-
te, de persoană/sejur (între orele
14 - 16, cu rezervare)

• La sosire, 1 coş cu fructe şi 1 sticlă
de vin

• Early check-in/late check-out (în
funcție de disponibilităţi)

Bine de ştiut
• Oaspeţii Myconian Imperial Hotel

& Thalasso Spa Center pot folosi și
facilităţile complexului înrudit,
Royal Myconian & Thalasso Spa
Center 

• Pentru sejur în perioada 1.5. -
22.5. şi 2.10. - 16.10., upgrade în
categoria de cameră imediat su-
perioară (la sosire, în funcţie de
disponibilităţi) 

• Destinaţia ideală pentru clienții cu
pretenţii

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung JMK10010 FH
Cazare                                                                Bel.         A         B         C         D         E
DJYG     DZ/BoD/WC/BkoT/M/Std./Sparpreis/MD 2          49      74      87    105    138
DJ7G     DZ/BoD/WC/BkoT/M/Standard/MD        2          54      81      96    116    152
DJMG    DZ/BoD/WC/BkoT/M/Standard/MD        2          57      85      99    120    159
DJAG     DZ/BoD/WC/BkoT/M/Superior/MD         2-4       67      86    116    137    159
DJCG     DZ/BoD/WC/BkoT/M/renoviert/MD        2-3       76      91    112    135    191
DJDG     DZ/BoD/WC/BkoT/M/Sup./renov./MD    2-4       73      92    122    146    167
DJBG     DZ/BoD/WC/BkoT/M/Whirlp./MD           2-4       96    110    141    171    183
DJEG     DZ/BoD/WC/BkoT/M/Sup./renov./W/MD2-4       99    116    150    179    196
EJMG     EZ/BoD/WC/BkoT/M/Standard/MD        1          99    149    179    218    294
Demipensiune (DP): + 60 EUR. DP pentru copii până la 1 an, inclusă; de la 2 la 4 ani,
30 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 7 nopţi în DJ7. Reducere
pat suplimentar: a 4-a persoană în DJA/DJD/DJB/DJE până la 12 ani, 100%; peste 13
ani nu este posibil; a 3-a persoană în DJC până la 4 ani, 100%; de la 5 la 12 ani, 70%;
peste 13 ani, 30% (fiecare numai la cazare cu MD). 

            Myconian Imperial Hotel & Thalasso Spa Center |||||                           Elia
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DERTOUR

A: 28.4.-14.5. B: 16.10.-1.11. C: 15.5.-4.6. I 25.9.-15.10. D: 5.6.-2.7. I 28.8.-24.9. 
E: 3.7.-27.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 31.3.
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 28.4.-5.5., 
14 = 11 sosire 28.4.-5.5.

lti Asterias Beach ||||| Afandou

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: chiar lângă în-
cântătoarea plajă cu pietricele din
Afandou, lungă și liniştită, la cca. 3
km de centrul satului. Oraşul Rho-
dos se află la cca. 18 km. Staţie de
autobuz la cca. 200 m distanță. 
Dotări: complex elegant, întins pe
o suprafaţă mare, compus dintr-o
clădire principală şi mai multe
clădiri auxiliare cu 1 până la 3 ni-
veluri, integrate armonios în pei-
saj.  Restaurant principal, restau-
rant pe plajă cu priveliște specta-
culoasă spre mare, baruri plăcute,
sală de primire cu recepţie, inter-
net (contra cost), WLAN, chioşc,
lifturi, vast areal de piscine, cu te-
rasă pentru plajă cu şezlonguri şi
umbrele de soare, pool-bar/snack-
bar, pe plajă şezlonguri şi umbrele
de soare, prosoape de baie/la pis-
cină.
Camere: 178, mobilate modern,
luminoase, în clădirea pri ncipală
sau clădirile auxiliare, cu baie sau
duş/WC, foen, telefon, radio, TV -
Sat, frigider, seif de închiriat, A/C,
balcon sau terasă (DJ/EJ).
• DJA: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DJ, dar cu dispo-
nibilitate limitată.

• DJM: aceleaşi dotări ca şi DJ, su-
plimentar cu vedere la mare.

• FJ: camere pentru familii, mai
spaţioase, cu posibilități de dormit
suplimentare, pe partea cu grădi-
na.

• BJ: Studio-uri, în clădirile auxilia-
re, mai spaţioase, suplimentar cu
chicinetă.

• BJM: aceleaşi dotări ca şi BJ, su-
plimentar cu vedere la mare.

• KJ: Juniorsuite, mai spaţioase, cu
terasă, suplimentar zonă de șede-
re și acces la piscina comună pen-
tru mai multe unităţi de cazare. 

EZ = DZ (DJ) în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: volei
pe plajă, aerobic, gimnastică în apă,
tenis de masă. Contra cost: sporturi
nautice pe plajă (furnizori locali).  
Wellness: incluse: centru Spa cu
sală de fitness şi piscină acoperită.
Contra cost: saună, baie cu aburi,

proceduri wellness la centrul Spa. 
Programe de agrement: incluse:
darts, biliard, boccia, program de
animaţie seara, seri tematice. 
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani,
bazin pentru copii. 

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet, bu-

fet pentru copii
• Mic dejun prelungit între orele 10

- 11
• Snack-uri la prânz
• Prăjituri şi produse de patiserie în-

tre orele 16 - 18
• Îngheţată între orele 10 - 18
• Snack-uri la miezul nopţii între

orele 23 - 24
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale între orele 10 - 24

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung RHO60025 FH
Cazare                                                              Bel.            A         B        C        D         E
DJAI      DZ/BoD/WC/BkoT/Sparpreis/AI            2-3          49      53      70      78    101
DJ I        DZ/BoD/WC/BkoT/AI                           2-3          55      57      77      83    104
DJMI      DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/AI           2-3          64      67      86      92    113
FJ I         Familienzimmer/BoD/WC/BkoT/AI        2-4          68      72      90      98    121
BJ I        Studio/BoD/WC/BkoT/AI                      2-4          76      80      99    105    127
BJMI      Studio/BoD/WC/BkoT/Meerblick/AI      2-4          82      86    105    112    133
KJ I        Jun.-Suite/BoD/WC/Ts/Gem.-Pool/AI    2           106    110    128    136    157
EJ I        EZ/BoD/WC/BkoT/AI                            1             86      89    121    133    166
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în DJA/DJ/DJM/FJ/BJ/BJM până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%. A 4-a persoană
în FJ/BJ/BJM până la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 50%; peste 13 ani nu este posibil.

A: 26.4.-20.5. I 7.10.-31.10. B: 21.5.-1.7. I 21.9.-6.10.
C: 2.7.-29.7. I 22.8.-20.9. D: 30.7.-21.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 
15% până la 31.3.

Hotel Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas ||||| Kalathos

Wohnbeispiel 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung RHO60018 FH
Cazare                                                                         Bel.        A          B          C          D
DAYG    DZ/B/WC/BkoT/seitl. Meerblick/Spar/MD        2         36       57       73       86
DA7G    DZ/B/WC/BkoT/seitl. Meerblick/MD                2-3      39       60       76       88
DA G     DZ/B/WC/BkoT/seitl. Meerblick/MD                2-3      43       63       80       95
DAMG   DZ/B/WC/BkoT/Meerblick/MD                        2-3      53       76       90     102
KA G      Juniorsuite/B/WC/BkoT/seitl. Meerbl./MD       2-4      56       79       94     104
WA G    2-Raum-Suite/B/WC/BkoT/seitl. Meerbl./MD   2-4      71       92     106     118
OA G     Deluxe Villa/B/WC/Ts/priv. Pool/MD                2-3    130     163     194     238
EA G      EZ/B/WC/BkoT/seitl. Meerblick/MD                 1         55       91     112     129
Demipensiune (DP): + 26 EUR. All inclusive (AI): + 56 EUR; în sezon B, + 61 EUR; în
sezon C, + 70 EUR; în sezon D, + 72 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1
noapte, 7 nopţi în DA7. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DA7/
DA/DAM/KA/WA până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%; a 4-a persoană în KA/WA până
la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 30%. A 3-a persoană în OA până la
1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 60%; peste 13 ani, 35% (fiecare la cazare cu MD). 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, la numai
250 m de o plajă îngrijită, cu nisip/pie-
tricele. Magazine şi mici taverne în Ka-
lathos, la cca. 700 m distanță. Orașul
Rhodos se află la cca. 55 km. Staţie de
autobuz la cca. 400 m.
Dotări: hotel extrem de apreciat, cu
foarte mulţi clienţi fideli, compus
dintr-o clădire principală, 2 clădiri
auxiliare şi un complex exclusivist de
vile. Restaurant cu bucătărie foarte
bună şi terasă exterioară, 2 restau-
rante à-la-carte, bar, foaier cu zonă
de ședere şi TV - Sat, internet (con-
tra cost), WLAN, jacuzzi, piscină
acoperită, chioșc, lifturi, areal cu 6
piscine, fiecare cu terasă pentru
plajă şi/sau peluză, fiecare cu şez-
longuri, umbrele de soare, pool-
bar/snack-bar, pe plajă şezlonguri şi
umbrele de soare, prosoape la pis-
cină/pe plajă, parcare.
Camere: 316, renovate, moderne,
cca. 18 mp, cu baie/WC, foen, halat
de baie, telefon, TV - Sat, WLAN, fil-
tru de ceai şi fierbător apă, minibar,
seif, A/C (~ mai - octombrie), balcon
sau terasă. DA7/DA/EA vedere late-
rală la mare. DAY camere cu tarif
special, aceleaşi dotări ca şi DA, dar
cu disponibilitate limitată. DAM ve-
dere directă la mare. KA Juniorsuite,
cca. 22 mp, living cu zonă de dor-
mit, vedere laterală la mare. WA
Suite cu 2 camere, cca. 30 mp, ace-

leaşi dotări ca şi KA, zonă de dormit
suplimentară. OA Deluxe Villa, cca.
50 mp, living cu zonă de dormit, su-
plimentar jacuzzi, DVD player, te-
rasă, piscină privată (cu încălzire), la
sosire 1 coş cu fructe şi 1 sticlă de
apă. Oaspeţii din vile au posibilita-
tea de a lua micul dejun à-la-carte
într-un spaţiu separat. EZ = DZ (DA)
în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, DP include și cina cu aperitive
şi desert sub formă de bufet, posibi-
litate de a alege între 3 feluri princi-
pale, de 4 x pe săptămână seară te-
matică, incl. aperitive şi muzică sau
All inclusive. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, teren de tenis, volei,
 baschet. 
Wellness: contra cost: la centrul
Spa, diverse proceduri, masaj,

saună, baie turcească. 
Programe de agrement: incluse:
animaţie ușoară. 
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani
(de 6 x pe săptămână), bazin pentru
copii, loc de joacă.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Pensiune completă, mic dejun di-

mineața devreme și mic dejun pre-
lungit, snack-uri

• Băuturi răcoritoare și alcoolice locale
• La sosire, minibar alimentat cu

băuturi răcoritoare și apă

Honeymoon
• Reducere 10%
• La sosire, upgrade în categoria de

cameră imediat superioară, în
funcţie de disponibilităţi 

• La sosire, şampanie, fructe, flori
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A: 1.5.-21.5. I 16.10.-26.10. B: 22.5.-8.6. I 2.10.-15.10. C: 9.6.-29.6. I 18.9.-1.10. 
D: 30.6.-20.7. I 27.8.-17.9. E: 21.7.-26.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 30.4.

Hotel Rodos Palladium ||||| Faliraki

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Reducere single cu copil
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: la o plajă întinsă, cu ni-
sip/pietricele. Până în centrul loca-
lităţii Faliraki, cu numeroase baruri,
restaurante şi magazine, sunt numai
3 km. Staţie de autobuz la hotel.
Dotări: hotel foarte apreciat de
către clienţii fideli, compus dintr-o
clădire principală şi mai multe clădiri
auxiliare, răspândite în întregul com-
plex. Restaurant cu terasă exterioa -
ră, 2 restaurante à-la-carte, baruri,
lobby cu zonă de ședere şi TV - Sat,
internet şi WLAN, piscină acoperită,
magazine, lifturi, în zona exterioară
areal de piscine cu terasă pentru
plajă, şezlonguri şi umbrele de soa-
re, pe plajă şezlonguri şi umbrele de
soare, prosoape de baie/la piscină,
pool-bar/snack-bar, parcare.
Camere: 377, mobilate conforta-
bil, cu baie sau duş/WC, foen, tele-
fon, TV - Sat, WLAN, frigider, seif,
A/C / încălzire (în funcţie de sezon),
balcon sau terasă. 
• DJ/EJ: în clădirea principală. 
• DJM/EJM: în clădirile auxiliare,

dotări ca şi DJ, suplimentar cu ve-
dere la mare.

• DJB: camere Superior, în clădirea

principală, aceleaşi dotări ca şi DJ,
suplimentar cu halat de baie, pa-
puci, CD/DVD player, filtru de
ceai/cafea, vedere la mare.

• FJM: camere pentru familii, în
clădirile auxiliare, mai spaţioase,
suplimentar cu canapea extensi-
bilă, vedere la mare.

• FJB: camere Superior, în clădirile
auxiliare, ca și FJM, mai spațioase,
2 canapele extensibile, situate la
parter, în primul șir de la mare.

• KJM: Juniorsu ite, în clădirea princi-
pală, aceleaşi dotări ca şi DJB, su-
plimentar cu hol mic cu canapea
extensibilă, vedere la mare.

EZ = DZ (DJ/DJM) în regim de single. 
Servicii de masă: demipensiune cu
mic dejun şi cină de tip bufet.
Activităţi sportive: incluse: tenis
de masă, volei, baschet. Contra cost:
sporturi nautice pe plajă, teren de te-
nis, minigolf. 
Wellness: contra cost: diverse pro-
ceduri la centrul Spa, baie turcească,
saună.
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani,
bazin pentru copii, cameră de joacă.

Bine de știut
Apropierea de plajă, precum şi de
centrul stațiunii creează premisele
necesare unui concediu relaxant şi,
totodată, dinamic.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung RHO61002 FH
Cazare                                                                     Bel.           A       B       C       D       E
DJ H       DZ/BoD/WC/BkoT/Haupthaus/DP                2-3         63    73     83    95  107
DJMH    DZ/BoD/WC/BkoT/M/Nebengebäude/DP     2-3         71    81     91  103  115
DJBH     DZ/BoD/WC/BkoT/Superior/M/HH/DP          2-3         79    89   100  113  125
FJMH     Fam.-Zim./BoD/WC/BkoT/M/Ng/DP             2-3         83    95   108  122  135
FJBH      Fam.-Zim./BoD/WC/Ts/Superior/M/Ng/DP   2-4         94  106  122  137  152
KJMH    Juniorsuite/BoD/WC/BkoT/M/HH/DP           2-3       105  117  128  152  160
EJ H       EZ/BoD/WC/BkoT/Haupthaus/DP                1          102  117  135  152  170
EJMH     EZ/BoD/WC/BkoT/M/Nebengebäude/DP      1-2       114  129  147  164  184
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DJ/DJM/DJB până la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, 50%; peste 12 ani,
30%. A 3-a persoană în FJM/FJB până la 6 ani, 100%; de la 7 la 11 ani, 50%; peste 12
ani, 30%; a 4-a persoană în FJB până la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, 50%; peste 12 ani,
30%; a 4-a persoană în FJM nu este posibil. A 3-a persoană în KJM până la 11 ani nu este
posibil; peste 12 ani, 30%. Single cu copil: în EJM până la 11 ani, 100%.
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DERTOUR

A: 1.5.-1.6. I 25.9.-31.10. B: 2.6.-16.7. I 28.8.-24.9. C: 17.7.-27.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.3., după această dată 
10% până la 30.4. Wohnbeispiel 

            Mitsis Lindos Memories Resort Beach Hotel |||||                               Lindos

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la mare
• Super Early Booking
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă ultra-liniştită, în
sudul Rhodos-ului, direct la mare, la
cca. 300 m de plaja naturală cu ţărm
stâncos şi zonă cu nisip mai ridicată.
Minunatul sat Lindos, cu un golf în-
grijit ce coboară lin spre mare, se
află la o distanţă de numai 1,5 km,
în timp ce orașul Rhodos este situat
la cca. 50 km. Staţie de autobuz la
cca. 300 m. 
Dotări: hotel luxos și confortabil,
cu ambianţă plăcută şi servicii de ca-
litate. Restaurant cu terasă exterioa -
ră, restaurant à-la-carte, bar, foaier
cu zonă de ședere, TV, internet,
WLAN, jacuzzi, chioşc, piscină, te-
rasă pentru plajă cu şezlonguri şi
umbrele de soare, pe plajă şezlon-
guri şi umbrele de soare, prosoape,
pool-bar/snack-bar, bar pe plajă,
parcare.
Camere: 70, moderne şi conforta-
bile, cca. 20 mp, amenajate cu foar-
te mult bun-gust, cu baie sau
duş/WC, foen, halat de baie, tele-
fon, TV - Sat, WLAN (contra cost),
minibar, seif, A/C, balcon sau te-
rasă, vedere laterală la mare
(DJ7/DJ/EJ).
• DJA: camere Deluxe, aceleaşi

dotări ca şi DJ, cca. 25 mp, mai
spațioase, cu vedere directă la
mare.

• DJB: Maisonette, cca. 28 mp, cu
living cu zonă de dormit, dormitor
suplimentar în galeria aflată la
etaj.

• DJC: Suite Style Maisonette, cca.
60 mp, cu living cu zonă de dor-
mit, dormitor suplimentar în gale-
ria aflată la etaj şi vedere directă
la mare.

EZ = DZ (DJ) în regim de single. 
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun de tip bufet și cină sub
formă de meniu cu 5 feluri, cu bufet
aperitive, la cerere bucătărie vege-
tariană şi dietetică. Meniuri pentru
copii. 
Activităţi sportive: incluse: o
mică sală de fitness. 
Wellness: contra cost: masaj. 
Programe de agrement: incluse:
biliard, darts, regulat muzică de pi-
an, 1 x pe săptămână seară gre -
cească (contra cost). 

Honeymoon
• La sosirea la hotel, upgrade în

categoria de cameră imediat su-
perioară, în funcţie de disponibi-
lităţi  

• La sosire, șampanie, coş cu
fructe şi prăjituri în cameră 

• Pentru sejur de min. 7 nopţi, 1
cină la lumina lumânărilor, de
persoană/sejur

Bine de știut
• Recomandăm papuci de baie
• Locul ideal pentru un sejur rela-

xant şi odihnitor într-o atmosferă
elegantă. Hotelul arată ca o oază
în mijlocul peisajului stâncos care
îl înconjoară şi frapează prin ele-
ganţa sa simplă și discretă

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung RHO60008 FH
Cazare                                                                       Belegung       A             B            C
DJ7H     DZ/BoD/WC/BkoT/seitl. Meerblick/DP           2-3              93       119       145
DJ H       DZ/BoD/WC/BkoT/seitl. Meerblick/DP           2-3              98       126       150
DJAH     DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/Deluxe/DP        2-3            108       160       178
DJBH     DZ/BoD/WC/BkoT/Maisonette/DP                 2-4            108       160       178
DJCH     DZ/BoD/WC/BkoT/M/Suite Maisonette/DP     2-4            162       263       319
EJ H       EZ/BoD/WC/BkoT/seitl. MeerblickDP             1               123       147       184
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 3 nopți în DJA, 7 nopţi în DJ7.
Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DJ7/DJ/DJA, a 3-a și a 4-a persoană în
DJB/DJC peste 18 ani, reducere 30%. 

Hotel exclusiv

pentru adulți

de la 18 ani
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A: 23.4.-14.5. I 9.10.-31.10. B: 15.5.-11.6. I 25.9.-8.10. C: 12.6.-16.7. I 4.9.-24.9. 
D: 17.7.-30.7. I 21.8.-3.9. E: 31.7.-20.8.

 Early Booking: fiecare la cazare cu MD: reducere 
20% până la 31.1., după această dată 
10% până la 29.2.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung RHO61012 FH
Cazare                                                           Bel.             A         B         C         D         E
DAYG    DZ/B/WC/Bk/Sparpreis/MD               2               55      71      90    106    123
DA G     DZ/B/WC/Bk/Gartenblick/MD            2               60      78      99    116    137
FA G      Familienzimmer/B/WC/Bk/MD           2-4           79    103    127    149    175
KA G      Juniorsuite/B/WC/Ts/Whirlpool/MD   2-3           89    116    145    172    199
KAAG    Juniorsuite/B/WC/Ts/Whirlpool/MD   2            123    144    184    213    255
WA G    Suite/B/WC/Ts/privater Pool/MD       2-4         112    145    179    209    244
EA G      EZ/B/WC/Bk/Gartenblick/MD            1               60    119    150    209    248
Demipensiune (DP): + 43 EUR. DP pentru copii până la 1 an, inclusă; de la 2 la 11 ani,
21 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 5 nopţi în perioada 15.5.-
17.7. și 4.9.-9.10., 7 nopţi în perioada 17.7.-4.9. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în KA, a 3-a și a 4-a persoană în FA/WA până la 11 ani, 100%; peste 12 ani,
50%; a 4-a persoană în FA/WA peste 12 ani nu este posibil (fiecare la cazare cu MD).

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Super Early Booking
• Cameră tarif promo
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: zonă liniștită, direct la
frumoasa plajă din Lardos. Satul
Lardos, cu taverne plăcute, se află la
cca. 3 km distanță, iar orașul Lindos,
cu diverse posibilități de shopping și
distracție, la cca. 12 km. Aeroportul
Rhodos la cca. 65 km, stație de au-
tobuz la cca. 500 m. 
Dotări: resort construit în stilul unui
sat grecesc tradițional, cu design
modern, integrat într-o grădină me-
diteraneană luxuriantă. Complexul
este compus dintr-o clădire princi-
pală și mai multe clădiri auxiliare de
tip bungalow. Restaurant principal
„Almante’s” cu atmosferă lejeră,
restaurant à-la-carte „Basil” cu
bucătărie grecească, „Mr. Danton”
cu bucătărie asiatică, restaurant cu
specialități de pește „Astroscopus”,
snack-bar „Kohilo”, lounge-bar
„LaPiazza”, cocktail-bar „Sea -
spirit” la piscină, lobby cu recepție,
WLAN, lifturi, în grădină areal de
piscine cu terasă pentru plajă, șez-
longuri și umbrele de soare, pool-
bar/snack-bar, prosoape de baie/la
piscină, pe plajă șezlonguri și um-
brele de soare, parcare.
Camere: 146, mobilate modern și
elegant, cca. 30 mp, cu baie/WC,
 foen, telefon, TV - Sat, halat de baie,
papuci, WLAN, minibar, seif, A/C,
balcon, cu vedere la grădină
(DA/EA). 
• DAY: camere cu tarif special, ace-

leași dotări ca și DA, dar cu dispo-

nibilitate limitată.
• FA: camere pentru familii, cca. 50

mp, cu dormitor separat. 
• KA: Juniorsuite „River Passage”,

cca. 40 mp, living spațios cu zonă
de dormit, terasă mare (cca. 40
mp) și jacuzzi exterior. 

• KAA: Juniorsuite „Ottoman Gar-
dens”, aceleași dotări ca și KA, cu
design oriental elegant, terasă
(cca. 10 mp) și jacuzzi exterior. 

• WA: Suite „River Passage”, cca.
50 mp, living și zonă de dormit se-
parată, grădină privată, ascunsă
privirilor, terasă și piscină privată. 

EZ = DZ (DA) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun sub
formă de bufet variat, demipensiu-
nea include și cină de tip bufet. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, curs de yoga, teren de te-
nis. Contra cost: sporturi nautice pe
plajă (furnizori locali). 
Wellness: incluse: piscină acope-
rită cu hidromasaj, saună, baie tur-

cească, jacuzzi. Contra cost: masaj
și proceduri Ayurveda exclusiviste la
Spa-ul de inspirație asiatică. 
Copii: incluse: bazin pentru copii,
loc de joacă. 

Bine de știut 
Aflat în mijlocul fascinantului peisaj
din Rhodos, resortul reunește stilul
mediteranean modern și serviciile
excelente. 

Wohnbeispiel 

Wohnbeispiel 

Lindian Village ||||| LardosNOU
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DERTOUR

A: 16.4.-13.5. I 1.10.-29.10. B: 14.5.-24.6. I 17.9.-30.9. C: 25.6.-8.7. I 3.9.-16.9. 
D: 9.7.-22.7. I 20.8.-2.9. E: 23.7.-19.8.

 Early Booking: reducere 27% până la 31.1., după această dată 
24% până la 29.2., după această dată 
21% până la 31.3., după această dată 18% până la 30.4., după această dată 
15% până la 31.5.Wohnbeispiel DAE

Wohnbeispiel DA 

Wohnbeispiel DAF 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Super Early Booking
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: chiar lângă un minu-
nat golf, cu o plajă cu nisip îngri-
jită. Frumoasa stațiune Elounda,
cu posibilități de shopping și dis-
tracție, se află la numai 1,5 km. Al-
te restaurante și magazine, în
Agios Nikolaos, la cca. 10 km.
Stație de autobuz la cca. 100 m
distanță.
Dotări: una dintre destinațiile de
top ale insulei. Hotelul, care face
parte din celebrul grup Helios ș i es-
te înrudit cu renumitul hotel Eloun-
da Beach, este compus din două
clădiri cu 3 etaje și mai multe bun-
galow-uri, fiind amplasat în mijlo-
cul unei grădini vaste și îngrijite.
Restaurante cu bucătărie foarte
bună, 3 restaurante à-la-carte ex-
celente, cu bucătărie tradițională
și internațională, baruri, sală de
primire cu zonă de ședere și TV -
Sat, WLAN, piscină acoperită,
chioșc, magazine, lifturi ( în clădi-
rea principală), în frumosul și vas-
tul areal exterior piscină cu terasă
pentru plajă, șezlonguri și umbrele
de soare, pe plajă șezlonguri și
umbrele de soare, pool-bar/bar pe
plajă, parcare. 
Camere: 264, mobilate modern și
confortabil, cca. 28 mp, cu
baie/WC, foen, halat de baie, tele-
fon, TV - Sat, WLAN, minibar, seif,
A/C / încălzire (în funcție de se-
zon), balcon sau terasă.
• DA/EA: în clădir ea principală, cu

vedere la munte.
• DAA: aceleași dotări ca și DA, în

bungalow-uri, vedere la grădină.
• DAB: aceleași dotări ca și DA, în

clădirea principală, vedere late-
rală la mare. 

• DAM: aceleași dotări ca și DA, în
clădirea principală, vedere la mare. 

• DAC: aceleași dotări ca și DAM,

26 mp, în bungalow-uri, în al 2-
lea, resp. al 3-lea șir de la mare,
terasă.

• DAD: camere Deluxe, mai
spațioase, cca. 35 mp, în clădirea
principală, cu vedere directă la
mare.

• DAE: camere Deluxe, cca. 35 mp,
în bungalow-uri, cu vedere late-
rală la mare.

• DAF: camere Superior, cca. 26
mp, în bungalow-uri, cu acces la
piscina comună pentru mai multe
unități de cazare, vedere la mare.

• AA: apartamente pentru familii,
cca. 55 mp, cu 2 dormitoare, 2 băi
și zonă de ședere, vedere la
grădină. 

EZ = DZ (DA) în regim de single.
Servicii de masă: DP cu mic dejun
și cină sub formă de bufet variat. 
Activități sportive: incluse: yoga,
pilates, tenis de masă, volei, bas -
chet, minigolf, badminton, mini-
soccer, sală de fitness, teren de te-
nis. Contra cost: sporturi nautice pe
plajă. 
Wellness: incluse: baie cu aburi,

saună. Contra cost: diverse proce-
duri la centrul Spa, masaj. 
Programe de agrement: contra
cost: ocazional, seri grecești. 
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani,
bazin pentru copii, loc de joacă.

More inclusive
• La sosire, 1 coș cu fructe și 1 sticlă

de vin, de cameră
• Pentru sejur de min. 5 nopți, 1

voucher, de adult, pentru proce-
duri Spa în valoare de 50 EUR (nu
se poate preschimba în bani)

Bine de știut 
• Prin oferta „Dine around” aveți

posibilitatea să serviți cina la unul
dintre restaurantele à-la-carte
(fără băuturi) 

• Platou stâncos în apă: pontoanele
facilitează intrarea în apă

• Hotelul, foarte apreciat de cliente-
la internațională, impresionează
prin mixul reușit dintre designul
modern și elementele tradiționale,
oferind toate condițiile pentru un
concediu cu adevărat memorabil 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung HER70030 FH
Cazare                                                              Bel.          A         B         C         D         E
DA H     DZ/B/WC/BkoT/HH/Bergblick/DP          2-3         83    104    125    143    163
DAAH    DZ/B/WC/BkoT/Bung./Gartenblick/DP  2            89    111    132    151    175
DABH    DZ/B/WC/BkoT/HH/seitl. Meerblick/DP 2-3         94    116    138    159    185
DAMH   DZ/B/WC/BkoT/HH/Meerblick/DP         2-3       100    123    146    168    198
DACH    DZ/B/WC/Ts/Bungalow/Meerblick/DP   2          105    129    152    177    205
DADH    DZ/B/WC/BkoT/HH/M/Deluxe/DP         2-3       118    148    175    199    229
DAEH    DZ/B/WC/BkoT/Bung./seitl. M/Del./DP 2-3       128    159    193    223    249
DAFH     DZ/B/WC/BkoT/Bung./M/Superior/DP   2          141    178    215    245    278
AA H      Fam.-Apt./B/WC/BkoT/HH/G/DP          4          132    164    197    226    257
EA H      EZ/B/WC/BkoT/HH/Bergblick/DP          1          136    168    200    230    260
Dine around (D): + 36 EUR. Copii de la 3 la 14 ani, + 18 EUR. Check-in/Check-out: zil-
nic. Sejur minim: 1 noapte. Cost pat suplimentar: a 3-a persoană în DA/DAB/DAM/
DAD/DAE, a 3-a și a 4-a persoană în AA până la 2 ani, inclus; de la 3 la 14 ani, 34 EUR; în
sezon B, 43 EUR; în sezon C, 51 EUR; în sezon D, 59 EUR; în sezon E, 69 EUR; peste 15 ani,
67 EUR; în sezon B, 83 EUR; în sezon C, 100 EUR; în sezon D, 119 EUR; în sezon E, 137 EUR.

Hotel Elounda Bay Palace ||||| Elounda
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A: 16.4.-20.5. I 1.10.-31.10. B: 21.5.-24.6. I 17.9.-30.9. C: 25.6.-8.7. I 3.9.-16.9. 
D: 9.7.-22.7. I 20.8.-2.9. E: 23.7.-19.8.

 Early Booking: fiecare la cazare cu MD: reducere  
27% până la 31.1., după această dată 
24% până la 29.2., după această dată 
21% până la 31.3., după această dată 
18% până la 30.4., după această dată 
15% până la 31.5. 
Concediu prelungit: pentru sejur de min. 21 nopți, 
reducere 5%; pentru sejur de min. 30 nopți, reducere 10% 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Super Early Booking
• Concediu prelungit 
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: direct la plaja cu 2 gol-
furi cu nisip fin, la cca. 1,5 km dis-
tanță de localitatea Elounda. Cu o
priveliște de neuitat asupra fer-
mecătorului golf Mirabello. Agios
Nikolaos se află la cca. 10 km. Hera-
klion la cca. 65 km. Stație de auto-
buz la cca. 200 m.
Dotări: resort luxos, construit în sti-
lul arhitectural local, integrat într-un
areal de grădini de cca. 40 ha, ex-
cepțional întreținut. Compus dintr-un
restaurant principal, 6 restaurante
à-la-carte cu o excelentă bucătărie
grecească, mediteraneană și poline-
ziană, 3 baruri, o sală de primire ele-
gantă, WLAN, galerie comercială,
bijuterie, lifturi, piscină cu apă de
mare, cu terasă pentru plajă, șezlon-
guri și umbrele de soare, pe plajă
șezlonguri și umbrele de soare,
pool-bar, bar pe plajă. 
Camere: 244, confortabile, cu
 design elegant, cca. 28 mp, cu baie
sau duș/WC, foen, telefon, TV - Sat,
WLAN, minibar, seif, A/C, balcon,
vedere la mare, respectiv la golf. 
• DJM/EJM: în clădirea Elounda.
• DAB: camere Deluxe, cca. 45 mp,

în clădirea Imperial Spa, cu baie cu
marmură, zonă de ședere, vedere
la grădină. 

• DAM: aceleași dotări ca și DAB,
vedere la mare.

• DAD: aceleași dotări ca și DAM,
cu terasă și acces la piscina co-
mună pentru max. 4 unități de ca-
zare. 

• OAM: Bungalow-uri, cu cadă cu
jacuzzi și o terasă spațioasă sau o
minunată grădină, vedere la ma-
re. 

• OAC: Bungalow-uri „Island”, cca.
30 mp, direct la mare, acces exclu-
siv la mare de pe terasă la un pla-
tou pentru baie, vedere la mare. 

• OAD: Bungalow-uri „Island”, cca.
35 mp, cu terasă sau grădină, pre-
cum și piscină privată, vedere la
mare.

EZ = DZ (DJM) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun sub
formă de bufet variat, la demipen-
siune cina poate fi servită în oricare
dintre restaurantele à-la-carte ale
hotelului. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, aerobic, minigolf, volei,
badminton, tenis de masă, teren de
fotbal, baschet, teren de tenis, yoga,
pilates, gimnastică în apă. Contra
cost: sporturi nautice și centru de
scufundări pe plajă. 
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună. Contra cost: centru Spa cu o
paletă largă de tratamente de înfru-
musețare și wellness. 
Programe de agrement: contra
cost: nopți tematice (noapte gre -
cească, noapte cubaneză etc.).
Copii: incluse: mini-club 4 - 11 ani,
loc de joacă, programe de animație
pentru copii, cu supraveghere. Con-

tra cost: baby-sitter (la cerere).

More inclusive
• La sosire, 1 coș cu fructe și 1 sticlă

de vin sau șampanie, de cameră 
• Pentru sejur de min. 5 nopți, 1

voucher, de adult, pentru proce-
duri Spa în valoare de 50 EUR (nu
se poate preschimba în bani) 

• La rezervare pachet cu MD, fiecare
client primește, pe zi, 1 voucher în
valoare de 25 EUR (de la 3 la 14
ani, 15 EUR) care poate fi folosit la
cină în orice restaurant (nu se
poate preschimba în bani, fără
băuturi)

Bine de știut 
Hotelul este apreciat de clienți din
toată lumea datorită ambianței
 discrete, eleganței relaxate și servi-
ciilor excelente. 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung HER70040 FH
Cazare                                                              Bel.          A         B         C         D         E
DJMG    DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/MD             2          134    168    201    231    261
DABG    DZ/B/WC/BkoT/Gartenbl./Deluxe/MD   2-3       156    195    232    267    301
DAMG   DZ/B/WC/BkoT/Meerblick/Deluxe/MD  2-3       169    211    251    288    325
DADG    DZ/B/WC/Ts/M/Deluxe/Gem. -Pool/MD 2-3       205    253    300    346    395
OAMG   Bungalow/B/WC/Ts/Meerblick/MD       2          141    176    213    241    276
OACG    Bungalow/B/WC/Ts/M/Island/MD        2          229    283    335    386    441
OADG    Bung./B/WC/Ts/M/Island/priv. Pool/MD 2          269    332    394    453    512
EJMG     EZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/MD             1          214    268    319    365    412
Demipensiune (DP): + 42 EUR. DP pentru copii de la 3 la 14 ani, + 24 EUR. Check-
in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Cost pat suplimentar: a 3-a persoană
în DAB/DAM/DAD până la 2 ani, inclus; de la 3 la 14 ani, 45 EUR; în sezon B, 56 EUR; în
sezon C, 68 EUR; în sezon D, 79 EUR; în sezon E, 89 EUR; peste 15 ani, 90 EUR; în sezon
B, 110 EUR; în sezon C, 133 EUR; în sezon D, 155 EUR; în sezon E, 176 EUR.

Wohnbeispiel 

Wohnbeispiel OAD

Elounda Beach Hotel & Villas ||||| Elounda
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DERTOUR
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A: 25.3.-30.4. i 24.10.-31.10. B: 1.5.-24.5. i 1.10.-23.10. C: 25.5.-20.6. i 4.9.-30.9. 
D: 21.6.-10.7. E: 11.7.-28.7. i 22.8.-3.9. F: 29.7.-21.8.

            Domes of Elounda, Autograph Collection Hotels ||||||                    Elounda

Wohnbeispiel Suite mit privatem Pool 

Wohnbeispiel Juniorsuite

HOTEL HigHligHT
• Upgrade în categoria de
  cameră superioară
• Super Early Booking
• Reducere copii
• MD = DP
• Servicii pe plajă incluse
• Servicii extra, special 
  pentru oaspeții noștri

Localizare: chiar lângă un golf în-
grijit, cu nisip și cădere lină spre ma-
re. Complexul, perfect integrat în
peisaj, oferă o panoramă extraordi-
nară asupra golfului din Elounda și a
insulei Spinalonga. Magazine și po-
sibilități de distracţie în Elounda, la
cca. 2,5 km, resp. în Agios Nikolaos,
la cca. 11 km. Staţie de autobuz la
hotel. 
Dotări: resort de lux pentru clienți
cu pretenții ridicate, compus dintr-o
clădire principală și mai multe Suite
și vile răspândite de-a lungul exclusi-
vistului complex. Restaurant cu
bucătărie foarte bună, 2 restaurante
à-la-carte, baruri, recepție cu zonă
de ședere, internet și WLAN, piscină
acoperită, 4 piscine (1 numai pentru
adulți, 1 pentru familii) cu terasă ex-
terioară, şezlonguri şi umbrele de
soare, pe plajă şezlonguri şi umbrele
de soare, prosoape la piscină/pe
plajă, pool-bar/bar pe plajă, parcare.
Camere: 118, moderne și conforta-
bile, amenajate de celebri designeri
greci, cu baie cu jacuzzi/WC, foen,
halat de baie, telefon, TV - Sat, co-
nexiune internet, WLAN, DVD/CD
player (la cerere), minibar, seif, bal-
con sau terasă.
• KAB: Juniorsuite, cca. 70 mp, cu

jacuzzi exterior, vedere la grădină.
• WAM: Deluxe Suite, jacuzzi exte-

rior, suplimentar cu vedere la ma-
re.

• WAB: aceleași dotări ca și WAM,
în loc de jacuzzi exterior - piscină
privată.

• FAC: apartamente pentru familii,
cca. 90 mp, dormitor, living cu
zonă de dormit, jacuzzi exterior,
vedere la grădină.

• FAM: aceleași dotări ca și FAC, cu
vedere la mare.

• FAD: aceleași dotări ca și FAM, cu
piscină privată.

• FAA: Suite pentru familii, cca. 100
mp, 2 dormitoare, suplimentar cu
zonă de living.

• MAB: „Private Residence” Villa,

cca. 85 mp, în zona superioară a
complexului, cu vedere spre golful
din Elounda. Pe 2 niveluri, cu zonă
de living, 2 dormitoare, bucătărie,
șemineu, piscină privată (fără
încălzire) cu terasă pentru plajă și
șezlonguri, o mică grădină și par-
care.

• MAC: „Luxury Residence” Villa,
cca. 200 mp, zonă de living, 2 dor-
mitoare, bucătărie, 2 băi, piscină
privată cu încălzire și cu jacuzzi,
terasă pentru plajă și șezlonguri.

• MAD: aceleași dotări ca și MAC, 4
dormitoare.

• MAE: „Ultraluxe” Villa, cca. 220
mp, zonă de living, pe 2 niveluri,
aceleași dotări ca și MAC, dar pis-
cină fără jacuzzi, o mică grădină și
vedere panoramică.

Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, demipensiunea include și cină
sub formă de bufet, la cină ocazio-
nal meniu cu 5 feluri.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, teren de tenis. Contra
cost: nocturnă la tenis, sporturi nau-
tice pe plajă.
Wellness: contra cost: diverse pro-
ceduri la centrul Spa, baie cu aburi,
saună. 
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani,
bazin pentru copii, loc de joacă.
Contra cost: serviciu baby-sitter.

DERTOUR Special
Oaspeții noștri beneficiază de:
• În KAB/WAM/FAC/FAM upgrade la

fața locului în categoria de cameră

imediat superioară, în funcție de
disponibilități

• 1 x de persoană/sejur, platou mixt
grill la Anthos Steak House

• Reducere 10% la toate preparate-
le și băuturile 

More inclusive
La sosire, 1 sticlă de vin și coș cu
fructe în cameră, precum și meniu
de perne.
Suplimentar pentru rezervare
până la 29.2.: MD = DP
La rezervare FAM/FAA/
FAC/FAD:
• Zilnic, Happy Hour la înghețată

în mini-club
• Surpriză pentru copii la sosire
• Papuci și halat de baie pentru

copii
• Dejun pentru copii în ziua sosirii

Honeymoon
Cuplurile aflate în luna de miere
beneficiază, cu condiția pre-
zentării certificatului de căsătorie,
de:
• Cameră decorată cu mult bun-

gust, la sosire
• 1 coș cu fructe și șampanie
• 1 mic dejun în cameră, de per -

soană/sejur
• 1 intrare la Domes Spa Therme,

de pereche/sejur

Bine de știut
Aici puteți petrece un concediu de
neuitat, într-unul dintre cele mai
frumoase locuri din Creta.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 
15% până la 29.2. 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung HER70032 FH
Cazare                                                               Bel.      A       B        C       D        E        F
KABG   Juniorsuite/B/WC/BkoT/Gartenblick/MD 2-3  110  168   214   240   254   304
WAMG 2-Raum-Suite/B/WC/BkoT/Meerbl./MD  2-3  124  203   265   306   333   399
WABG  2-Raum-S./B/WC/BkoT/M/priv. Pool/MD 2-3  135  208   292   336   443   536
FACG    Fam.-Apt./B/WC/BkoT/Gartenblick/MD  2-4  131  211   279   311   349   433
FAMG   Fam.-Apt./B/WC/BkoT/Meerblick/MD    2-4  160  238   319   357   406   493
FADG   Fam.-Apt./B/WC/BkoT/M/priv. Pool/MD 2-4  185  261   369   414   483   600
FAAG    3-Raum-Fam.-Apt./B/WC/BkoT/MD       2-5  189  264   375   425   488   607
MABG  Villa/B/WC/Ts/Meerbl./Priv. Residence/MD 2-4  199  279   394   447   499   631
MACG  Villa/B/WC/Ts/pr. Pool/Luxury Res./MD  2-5  274  390   613   683   782   978
MADG  Villa/B/WC/Ts/pr. Pool/Luxury Res./MD  2-9  492  703 1103 1229 1407 1761
MAEG   Villa/B/WC/Ts/priv. Pool/Ultraluxe/MD   2-5  450  596   858   915   924 1086
Demipensiune (DP): + 56 EUR. DP pentru copii până la 1 an, inclusă; de la 2 la 11 ani, +
28 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopți. Reducere: a 3-a persoană în
KAB/WAM/WAB până la 11 ani, 100%; peste 12 ani nu este posibil. A 3-a și a 4-a persoană
în FAM/FAC/FAD, 100% (grad max. de ocupare 2 adulți și 2 copii sau 3 adulți și 1 copil). A
3-a și a 4-a persoană în MAB, 100%. A 3-a până la a 5-a persoană în FAA/MAC/MAE,
100%; a 5-a persoană peste 12 ani nu este posibil; a 3-a până la a 9-a persoană în MAD,
100%; a 9-a persoană peste 12 ani nu este posibil (fiecare la cazare cu MD). 



49INSULA CRETA gRECiA

A: 22.4.-12.5. i 15.10.-30.10. B: 13.5.-1.6. i 1.10.-14.10. C: 2.6.-28.6. i 15.9.-30.9. 
D: 29.6.-28.7. i 29.8.-14.9. E: 29.7.-28.8.

 Early Booking: reducere 35% până la 31.1., după această dată 
30% până la 29.2., după această dată 
25% până la 31.3. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 22.4.-11.5., 14.10.-24.10., 
14 = 12 sosire 22.4.-11.5., 14.10.-17.10.

Wohnbeispiel 

            Daios Cove Luxury Resort & Villas ||||||                                     Agios Nikolaos

Wohnbeispiel 

MAi MUlT DE lA CONCEDiU … 
• Direct la mare
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Avantaj 70plus
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: teren ușor ridicat,
într-o zonă absolut fermecătoare,
deasupra unei plaje cu nisip, per-
fect integrat în natură, în mijlocul
unui golf cu panoramă spectacu -
loasă asupra mării. Posibilităţi de
shopping şi distracţie în Agios Ni-
kolaos, respectiv în Elounda, fieca-
re la cca. 7 km distanță. Staţie de
autobuz chiar în fața hotelului.
Dotări: clădirea terasată, con-
stru ită cu materiale naturale, este
aşezată pe o colină. Restaurant cu
bucătărie foarte bună şi terasă ex-
terioară, 2 restaurante à-la-carte
(grecesc şi internaţional), baruri,
recepţie amenajată cu mult bun-
gust, cu zonă de ședere, internet,
WLAN, chioşc, lifturi, 4 piscine,
dintre care 1 cu vedere directă la
mare, 1 numai pentru adulţi, fieca-
re cu terasă pentru plajă, şezlon-
guri şi umbrele de soare, pe p lajă
şezlonguri şi umbrele de soare,
pool-bar, parcare.
Camere: 300, mobilate modern şi
confortabil, cca. 42 mp, cu baie,
WC separat, duş separat, foen, ha-
lat de baie, papuci, telefon, TV -
Sat, WLAN, minibar, seif, A/C /
încălzire (în funcţie de sezon), bal-
con sau terasă, vedere la mare
(DAM/EAM).
• DAA/EAA: camere cu tarif special,

aceleaşi dotări ca şi DAM, dar cu
disponibilitate limitată.

• DAB/EAB: aceleaşi dotări ca şi
DAM, suplimentar cu piscină pri-
vată.

• DAC: camere cu tarif special, ace-
leaşi dotări ca şi DAB, dar cu dis-
ponibilitate limitată.

• KAM: Juniorsuite, aceleaşi dotări
ca şi DAM, mai spaţioase, living
cu zonă de dormit, terasă şi pis-
cină privată. 

• WAM: Suite, mai spaţioase, cca.
65 mp, compuse dintr-un living cu
zonă de dormit, meniu de perne,
serviciu de ceai şi cafea, vedere la
mare. 

• WAC: aceleaşi dotări ca şi WAM,
terasă, suplimentar cu piscină pri-
vată.

EZ = DZ (DAM/DAA/DAB) în regim
de single.
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun și cină de tip bufet. 
Activităţi sportive: incluse: teren
de tenis. Contra cost: sporturi nau-
tice pe plajă.

Wellness: contra cost: diverse pro-
ceduri și masaj la centrul Spa, pis-
cină acoperită, baie cu aburi, saună. 
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani,
creșă 4 luni - 3 ani (contra cost), ba-
zin pentru copii, cameră de joacă. 

Honeymoon
• Upgrade la faţa locului în catego-

ria de cameră imediat superioară,
în funcţie de disponibilităţi

• Vin și fructe, la sosire
• 1 x de persoană/sejur intrare la

centrul Spa

Bine de știut
Resortul constituie locul ideal pen-
tru clienții cu pretenții care își doresc
un concediu frumos și relaxant.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung HER70035 FH
Cazare                                                              Bel.          A         B         C         D         E
DAAH    DZ/B/WC/BkoT/M/Sparpreis/DP           2-3       133    177    219    243    284
DAMH   DZ/B/WC/BkoT/Meerblick/DP               2-3       136    181    229    258    319
DACH    DZ/B/WC/Ts/M/priv. Pool/Spar/DP       2-3       169    215    275    291    328
DABH    DZ/B/WC/Ts/M/privater Pool/DP          2-3       178    226    286    308    368
KAMH   Juniorsuite/B/WC/Ts/M/priv. Pool/DP   2-3       262    295    395    444    492
WAMH  Suite/B/WC/BkoT/Meerblick/DP           2-4       334    368    429    479    557
WACH   Suite/B/WC/Ts/M/priv. Pool/DP            2-4       378    419    529    589    699
EAAH    DZ/B/WC/BkoT/M/Sparpreis/DP           1          236    309    392    439    524
EAMH    EZ/B/WC/BkoT/Meerblick/DP               1          248    324    412    460    589
EABH     EZ/B/WC/Ts/M/privater Pool/DP           1          325    407    516    552    519
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopți. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DAA/DAM/DAC/DAB/KAM până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 60%.
Reducere: a 3-a persoană în WAM/WAC până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 60%; a
4-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, 70%; peste 12 ani nu este posibil.
Avantaj 70plus: peste 70 ani, reducere 10%.  



50 grECIA insUlA CRETA

DERTOUR

A: 23.4.-7.5. I 9.10.-23.10. B: 8.5.-4.6. I 18.9.-8.10. C: 5.6.-25.6. 
D: 26.6.-9.7. I 21.8.-17.9. E: 10.7.-30.7. F: 31.7.-20.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.1., după această dată 
10% până la 31.3.Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• MD = DP
• Avantaj 60plus
• Servicii pe plajă incluse 
• Servicii extra incluse

Localizare: într-o zonă liniștită și
idilică, pe o limbă de pământ cu ve-
dere liberă la mare, mici golfuri cu ni-
sip, precum şi platouri pentru baie.
Magazine, baruri şi taverne în Agios
Nikolaos, la numai 2 km distanță.
Staţie de autobuz la cca. 500 m. 
Dotări: complexul elegant, mic şi
ultra-rafinat este compus din clădi-
rea principală şi mai multe bunga-
low-uri amplasate într-o grădină cu
arbori, frumos îngrijită. Restaurant
plăcut, cu bucătărie foarte bună şi
terasă exterioară, 3 restaurante à-
la-carte (grecesc, specialităţi peşte,
asiatic), baruri, recepţie elegantă cu
zonă de ședere şi TV - Sat, internet,
WLAN, cinema, boutique, în arealul
exterior frumos îngrijit 2 piscine,
fiecare cu terasă pentru plajă, şez-
longuri şi umbrele de soare, pe
plajă şezlonguri şi umbrele de soa-
re, parcare.
Camere: 107, amenajate conforta-
bil și cu foarte mult bun-gust, cu
baie/WC separat, foen, telefon, TV -
Sat, DVD player, WLAN, minibar,
seif, halat de baie, papuci, A/C, bal-
con sau terasă, vedere la mare
(DAM).
• KAM: Juniorsuite, mai spaţioase,

living cu zonă de dormit, baie cu
jacuzzi sau cu cabină de duș sepa-
rată, DVD/CD player, balcon sau
terasă, vedere la mare. 

• KAA: Juniorsuite, aceleaşi dotări
ca şi KAM, dar amplasate în pri-
mul şir de la mare, suplimentar cu
piscină exterioară privată (cu
încălzire în extrasezon), terasă
pentru plajă cu şezlonguri şi um-
brele de soare.

• WAM: Suite, cu living şi zonă de
dormit separată, baie cu jacuzzi,
DVD/CD player, vedere la mare.

• WAA: Executive Suite, aceleaşi
dotări ca şi KAM, dar cu dormitor
separat și piscină privată pe te-
rasă.

• BAM: Club Studio, aceleaşi dotări

ca şi KAM, dar mai spațioase, cca.
60 mp, cu piscină privată pe tera-
sa spațioasă (cca. 60 mp).

• MJM: Villa, foarte spaţioase, cca.
155 mp, 3 dormitoare (1 Master
Bedroom, 1 cameră cu 2 paturi și
1 cameră single), 2 băi, bucătărie,
lounge, terasă mare (cca. 210
mp), piscină privată.

EZ (EA) = DZ (DAM) în regim de sin-
gle, dar fără vedere la mare. 
Servicii de masă: mic dejun ame-
rican de tip bufet, DP include și cină
sub formă de bufet, PC include și de-
jun sub formă de bufet, ocazional
meniul zilei, meniuri pentru copii.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă. Contra
cost: sporturi nautice şi şcoală de
scufundări pe plajă.
Wellness: incluse: saună, baie cu
aburi. Contra cost: diverse proce -
duri la frumosul centru Spa cu
 jacuzzi și piscină acoperită (copiii nu
sunt acceptați), masaj. 
Programe de agrement: incluse:
fotbal de masă.
Copii: incluse: mini-club 4 - 11 ani
(~ mai - octombrie), bazin pentru
copii, loc de joacă.

More inclusive
• MD = DP: pentru rezervare până la

31.12.
• În perioada 1.1. - 29.2. la rezervare

pachet cu demipensiune, reducere
50% la DP

La rezervare BAM/MJM:
• Early check-in și late check-out (în

funcție de disponibilități)
• La sosire, apă, șampanie, prăjituri

de casă
• Cocktail de bun venit, la „Astra

Bar”
• Masaj antistres de 30 minute la

Spa (peste 13 ani)
• Utilizare baie turcească sau saună
• La cerere, mic dejun în cameră

(contra cost)

Honeymoon
• Upgrade în categoria de cameră

imediat superioară, la fața locului,
în funcţie de disponibilităţi

• La sosire, aranjament floral şi
şampanie în cameră 

• La cerere, pentru întregul sejur,
mic dejun în cameră

• 1 x de persoană/sejur masa 
într-unul din cele 3 restaurante 
à-la-carte (fără băuturi)

• 1 masaj, de persoană, la Spa

Bine de știut
Un resort ideal pentru clienții cu pre-
tenții care doresc să-și petreacă con-
cediul într-un hotel cu atmosferă
deosebită.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung HER70033 FH
Cazare                                                           Bel.       A        B        C        D        E        F
DAMG   DZ/B/WC/BkoT/Meerblick/MD          2-3     87   126   140   149   169   176
KAMG   Juniorsuite/B/WC/BkoT/M/MD          2-3   105   159   173   188   203   211
WAMG  Suite/B/WC/BkoT/M/Whirlpool/MD   2-3   135   180   199   224   249   264
KAAG    Juniorsuite/B/WC/Ts/M/priv. Pool/MD2-3   275   295   298   325   371   396
WAAG   Exec.-Suite/B/WC/Ts/M/priv. Pool/MD 2-3   325   349   437   479   524   557
BAMG   Studio/B/WC/Ts/M/priv. Pool/MD      2-3   381   458   481   548   601   660
MJMG   Villa/B/WC/Ts/M/priv. Pool/MD         2-5   383   524   613   747   882 1200
EA G      EZ/B/WC/BkoT/MD                           1-2     90   151   196   222   238   263
Demipensiune (DP): + 42 EUR. DP pentru copii de la 2 la 12 ani, + 12 EUR. Pensiune
completă (PC): + 81 EUR. PC pentru copii de la 2 la 12 ani, + 41 EUR. Check-
in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Cost pat suplimentar: a 3-a persoană
în DAM/KAM/WAM/KAA/WAA/BAM până la 1 an, inclus; de la 2 la 12 ani, 34 EUR; peste
13 ani nu este posibil (fiecare la cazare cu MD). Cost: a 3-a până la a 5-a persoană în
MJM, inclus (fiecare la cazare cu MD). Avantaj 60plus: peste 60 ani, reducere 5% (nu
se poate cumula cu Early Booking-ul). Single cu copil: în EA până la 1 an, inclus; de la
2 la 12 ani, 34 EUR; peste 13 ani nu este posibil (la cazare cu MD). 

            St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas |||||                                   Agios Nikolaos

Wohnbeispiel Club Studio mit privatem Pool



Bine de știut

Nicosia. Ultima capitală divizată din lume este situată în mijlocul câmpiei
Mesaoria și are de oferit o multitudine de atracții turistice. „Linia Verde” trece
chiar prin orașul vechi și separă zona sudică de partea nordică turcească.  
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52 CIpRU lARnACA şi îMpREJURiMi

DERTOUR

A: 4.4.-15.6. I 13.10.-6.11. B: 16.6.-27.7. C: 25.8.-12.10. D: 28.7.-24.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 31.3.

Mediterranean Beach Hotel ||||| Limassol

Wohnbeispiel

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră Economy
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: la una dintre cele mai
frumoase plaje cu nisip, cu vedere
minunată spre coastă, în apropiere
de ruinele oraşului antic Amathus,
la cca. 8 km de centru; restaurante,
baruri şi magazine în imediata apro-
piere. Staţie de autobuz la cca. 20 m
distanță. 
Dotări: hotel modern, în stil medi-
teranean, cu un farmec aparte şi
ambianţă elegantă. Restaurant
„Céleste” cu terasă şi vedere splen-
didă la mare, restaurant pentru ser-
vit micul dejun „Aquaria”, restau-
rant italian „Bacco”, bistro „Nauti-
ca” şi Ouzerie „Tis Myrtos” (în
funcţie de sezon) cu cafenea tra-
diţională cipriotă, sushi-bar 
„Shumi”, lounge-bar „Clouds”,
Blue Bar, WLAN, jacuzzi, piscină
acoperită (cca. 85 mp), coafor, ma-
gazin de suveniruri, boutique, biju-
terie, lift, 2 piscine terasate (cca.
294 mp şi 254 mp), şezlonguri şi
umbrele de soare la piscină şi pe
plajă, pool-bar „Lagoon” (în funcţie
de sezon), parcare. 
Camere: 292, confortabile, cca. 23
mp, cu baie sau duş/WC, foen, ra-
dio, telefon, TV - Sat cu LCD, WLAN,
minibar, seif, A/C / încălzire (în
funcţie de sezon), balcon.
• DJQ/EJQ: spre partea continentală.
• DJX: camere Economy, aceleaşi

dotări ca şi DJQ, dar mai mici și cu
disponibilitate limitată. 

• DJM/EJM: cu vedere la mare. 
• DJA: Superior, cca. 33 mp, supli-

mentar cu zonă de ședere şi filtru
de cafea/ceai, vedere la piscină şi la

mare (numai pentru clienţii de pes-
te 16 ani).

• FJQ/FJM: camere pentru familii,
cca. 31 mp, aceleaşi dotări ca şi ca-
merele standard, dar în plus cu
zonă de ședere şi canapea extensi-
bilă pentru 2 copii până la 12 ani,
spre partea continentală (FJQ) sau
cu vedere la mare (FJM), balcon
sau terasă.

• FJA/FJB: cazare pentru familii în 2
camere duble cu uşă de legătură,
spre partea continentală (FJA) sau
cu vedere la mare (FJB), balcon sau
terasă.

EZ = DZ (DJQ/DJM) în regim de sin-
gle.
Servicii de masă: demipensiune cu
mic dejun şi cină de tip bufet. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, 1 teren de
tenis (nisip), aerobic, Pilates. Contra
cost: nocturnă la tenis, şcoală de scu-
fundări, sporturi nautice pe plajă (fur-
nizori locali). 

Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună. Contra cost: centru wellness
„Aquum Health Spa” cu diverse pro-
ceduri şi masaj. 
Programe de agrement: incluse:
seri cipriote, de mai multe ori pe
săptămână muzică live, bufete tema-
tice, spectacole.

Ideal pentru familii

Cazare pentru familii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Baby-sitter la cerere (contra cost)
Bazin pentru copii (exterior, cu
acoperiş care ţine umbră)
Meniuri 
Mini-club „Angels Kids Club” 4 -
12 ani (de 6 x pe săptămână, în-
tre orele 10 - 12:30, 14:30 - 17)
Loc de joacă
Cameră de joacă

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung LCA40026 FH
Cazare                                                                       Bel.            A         B         C         D
DJXH     DZ/BoD/WC/Bk/Lands./Economy/DP             2-3           62      78      83      83
DJQH     DZ/BoD/WC/Bk/Landseite/DP                       2-3           69      86      93      95
DJMH    DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/DP                       2-3           84      99    106    108
DJAH     DZ/BoD/WC/Bk/Pool-u. Meerbl./Sup./DP       2            102    118    126    127
FJQH      Fam.-Zim./BoD/WC/BkoT/Landseite/DP         4              82      97    105    106
FJMH     Fam.-Zimmer/BoD/WC/BkoT/M/DP               4              87    105    113    114
FJAH      Fam.-Unterbr./BoD/WC/BkoT/Landseite/DP   4-5           69      86      94      95
FJBH      Fam.-Unterbr./BoD/WC/BkoT/M/DP              4-5           84      99    106    108
EJQH     EZ/BoD/WC/Bk/Landseite/DP                        1-2         106    129    142    144
EJMH     EZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/DP                        1-2         129    153    165    167
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DJX/DJQ/DJM până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%. Reducere: a 
3-a persoană în FJQ/FJM până la 12 ani, 100%; a 4-a persoană până la 12 ani, 50%; peste
13 ani nu este posibil; a 3-a, a 4-a şi a 5-a persoană în FJA/FJB până la 12 ani, 30%; peste
13 ani nu este posibil. Single cu copil: în EJQ/EJM până la 12 ani, reducere 100%.

Raport optim

calitate/preț
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A: 4.4.-30.4. B: 1.5.-10.6. C: 25.8.-6.11. D: 11.6.-24.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 10% până la 30.4.
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 4.4.-13.4., 29.6.-6.7., 27.7.-3.8., 
7 = 6 sosire 20.4.-4.5., 1.6.-8.6., 31.8.-7.9., 14 = 10 sosire 4.4.-13.4., 29.6.-6.7.,
27.7.-3.8., 14 = 12 sosire 20.4.-4.5., 1.6.-8.6., 31.8.-7.9. 

Atlantica Miramare Beach Hotel |||| Limassol

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• EZ fără costuri suplimentare
• Super oferte speciale
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, direct
la frumoasa plajă cu nisip/pietrice-
le din Limassol, în Yermasoyia Bay,
la doar câteva minute de mers pe
jos față de strada cu promenadă,
magazine, restaurante, baruri, dis-
coteci şi față de staţia de autobuz.
La cca. 5 km de oraşul vechi.
Dotări: hotel compus din 2 clădiri,
modern şi confortabil, în culori
 deschise, plăcute. Restaurant cu te-
rasă, restaurant à-la-carte (în
funcţie de sezon, rezervare contra
unui cost suplimentar), Koi Bar (sea-
ra, numai pentru adulți), bar cu mu-
zică live regulat, lobby cu WLAN, pis-
cină acoperită (cca. 160 mp, cu
încălzire) cu jacuzzi, coafor, boutique,
bijuterie, lift, 2 piscine (dintre care 1
exclusiv pentru adulţi, cca. 180 mp
şi 200 mp) cu terasă pentru plajă,
şezlonguri şi umbrele de soare,
pool-bar/snack-bar, pe plajă şezlon-
guri şi umbrele de soare, prosoape
pentru piscină şi plajă (garanţie), (în
funcţie de sezon), parcare.
Camere: 280, confortabile şi mo-
derne, cca. 22 mp, cu baie/WC,
 foen, telefon, TV - Sat, minibar,
seif de închiriat, A/C / încălzire (în
funcţie de sezon), balcon, spre
partea continentală (DA/EA).
• DA7/DAM/EAM: aceleaşi dotări

ca şi DA, cu vedere la mare.
• DAA: camere Deluxe, aceleaşi

dotări ca şi DA, mai spaţioase,
cca. 30 mp, mobilier de înaltă ca-
litate, la sosire coş cu fructe şi vin.

• DAB: camere Deluxe, aceleaşi
dotări ca şi DAA, cu vedere la mare.

EZ = DZ (DA/DAM) în regim de single. 
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun de tip bufet și la alege-
re dejun sau cină sub formă de bufet
sau All inclusive.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness şi aerobic, tenis de masă,
1 teren de tenis (gazon artificial).
Contra cost: nocturnă la tenis, în-
chiriere biciclete, sporturi nautice pe
plajă (în funcţie de sezon).
Wellness: contra cost: noul centru
wellness „Il Mare” cu baie cu aburi,
saună, masaj şi diverse proceduri.
Programe de agrement: incluse:
darts, regulat seri tematice, muzică
live, program de divertisment.
 Contra cost: biliard. 

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet 
• Snack-uri reci şi calde
• Îngheţată între orele 10 - 22 
• Ceai şi prăjituri între orele 15:30 -

18:30 
• Băuturi răcoritoare şi alcoolice lo-

cale între orele 10 - 24 

Bine de ştiut
Pentru sejur în perioada 20.4. -
11.5., cameră single fără costuri su-
plimentare.

Ideal pentru familii

Reducere copii
Reducere single cu copil
Bazin pentru copii
Meniuri 
Loc de joacă

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung LCA40002 FH
Cazare                                                              Belegung    A            B            C           D
DA H     DZ/B/WC/Bk/Landseite/DP                   2-3           56         65         68        69
DA7H    DZ/B/WC/Bk/Meerblick/DP                  2-3           62         71         74        76
DAMH   DZ/B/WC/Bk/Meerblick/DP                  2-3           64         73         76        78
DAAH    DZ/B/WC/Bk/Landseite/Deluxe/DP       2-3           69         76         81        83
DABH    DZ/B/WC/Bk/Meerblick/Deluxe/DP       2-3           79         84         89        91
EA H      EZ/B/WC/Bk/Landseite/DP                   1-2           79         84         89        91
EAMH    EZ/B/WC/Bk/Meerblick/DP                   1-2           87         92         97        99
All inclusive (AI): + 28 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 4 nopți, 7
nopţi în DA7. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DA/DA7/DAM/DAA/DAB
până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%. Single cu copil: în EA/EAM până la 12 ani,
reducere 100%.

A: 24.3.-13.6. I 28.9.-6.11. B: 14.6.-25.7. C: 26.7.-27.9.

 Early Booking: reducere 20% până la 28.2., după această dată 
15% până la 30.4. Ofertă specială: 7 = 5 sosire 24.3.-27.4., 4.10.-31.10., 
7 = 6 sosire 3.5.-10.5., 17.5.-24.5., 14.6.-5.7., 14 = 10 sosire 24.3.-27.4., 4.10.-
24.10., 14 = 12 sosire 3.5.-10.5., 17.5.-24.5., 14.6.-5.7. 

            GrandResort |||||                                                                              Limassol

Wohnbeispiel

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking 
• Super oferte speciale
• Servicii pe plajă incluse
• Servicii extra incluse

Localizare: direct la minunata plajă
cu nisip a districtului Amathus, la
cca. 11 km de centru şi 2 km de ves-
tigiile oraşului antic Amathus. Staţie
de autobuz la cca. 10 m distanță.
Dotări: hotel foarte confortabil, cu
atmosferă elegantă şi servicii perso-
nalizate, amplasat într-o vastă
grădină tropicală. Restaurant pen-
tru servit micul dejun „Anthea”,
bucătărie bună, 4 restaurante à-la-
carte, „Salaminia”, restaurant
open-air „Kyoshi Teppanyaki”, re -
staurant cu fructe de mare „Kohili”
şi restaurant la piscină „Kyma”, bar
„Aloha” la piscină, sushi-bar
 „Kyoshi”, cocktail-bar, baruri,
WLAN, piscină acoperită (cca. 80
mp, cu încălzire), coafor, galerie co-
mercială, lift, piscină (cca. 600 mp),
şezlonguri, umbrele de soare şi pro-
soape la piscină și pe plajă, terasă
pentru plajă, parcare.
Camere: 255, moderne şi conforta-
bile, cu mult bun-gust, cca. 28 mp, cu
baie/WC, foen, halat de baie, radio,
telefon, TV - Sat, conexiune internet
(contra cost), WLAN, minibar, filtru
de cafea şi ceai, seif, A/C / încălzire
(în funcţie de sezon), balcon.
• DAA/EAA: spre partea continentală.
• DAX: camere cu tarif special,

dotări ca și DAA, dar cu disponibi-
litate limitată.

• DAB/EAB: cu vedere la grădină.
• DAC: cu vedere la mare.
• FAM: camere pentru familii, cca.

33 mp, dotări ca şi DAC, supli-
mentar cu paturi pentru 2 copii.

EZ = DZ (DAA/DAB) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, demipensiunea include şi cină
sub formă de bufet, ocazional meniu
cu 4 feluri.
Activităţi sportive: incluse:
(aqua-)aerobic, sală de fitness, 1 te-
ren de tenis, tenis de masă. Contra
cost: sporturi nautice şi scufundări
pe plajă (în funcţie de sezon). 
Wellness: incluse: Gym cu jacuzzi,
baie cu aburi, saună. Contra cost:
masaj (thailandez), centru wellness
„Musses Spa” cu diverse proceduri,
baie turcească. 

Programe de agrement: incluse:
programe de animație pentru cei mici şi
cei mari, seri tematice, muzică live,
spectacole folclorice, 1 x pe săptămână
noapte de cinema, zilnic programe de
animație, biliard, snooker. 

More inclusive
• La sosire, 1 sticlă de apă
• Cadou de rămas bun

Ideal pentru familii

Camere pentru familii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Baby-sitter la cerere (contra cost)
Bazin pentru copii
Meniuri pentru copii
Mini-club „Nino Nina” 4 - 12 ani 
Loc de joacă
Cameră de joacă

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung LCA40025 FH
Cazare                                                                Belegung           A              B              C
DAXG    DZ/B/WC/Bk/Landseite/Sparpreis/MD    2-3                  63           67           74
DAAG    DZ/B/WC/Bk/Landseite/MD                   2-3                  71           76           84
DABG    DZ/B/WC/Bk/Gartenblick/MD                2-3                  77           82           91
DACG    DZ/B/WC/Bk/Meerblick/MD                   2-3                  88           94         102
FAMG    Fam.-Zimmer/B/WC/Bk/Meerblick/MD   4                   119         124         132
EAAG    EZ/B/WC/Bk/Landseite/MD                    1-3                103         106         114
EABG     EZ/B/WC/Bk/Gartenblick/MD                 1-3                109         113         121
Demipensiune (DP): + 36 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte.
Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DAX/DAA/DAB/DAC până la 14 ani, 100%;
peste 15 ani, 50%. Reducere: a 3-a şi a 4-a persoană în FAM până la 14 ani, 100%; peste
15 ani nu este posibil. Single cu copil: 2 copii în EAA/EAB până la 14 ani, reducere 100%. 
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DERTOUR

A: 4.4.-4.5. I 20.10.-6.11. B: 5.5.-8.6. C: 9.6.-6.7. I 22.9.-19.10. D: 25.8.-21.9.
E: 7.7.-24.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 31.3. Ofertă specială: reducere 15% pentru sosire 4.4.-28.4.,
30.5.-12.6., 10.10.-6.11.Wohnbeispiel 

Golden Bay Beach Hotel ||||| Larnaca

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo
• Servicii pe plajă incluse 
• Servicii extra incluse 

Localizare: la marginea localității,
direct la frumoasa plajă cu nisip fin și
cădere lină spre mare; la cca. 10 km
de centrul localității Larnaca. Stație
de autobuz chiar în fața hotelului. 
Dotări: hotel elegant și atrăgător.
Mai multe restaurante și baruri:
„Yacht Club” parțial sub cerul liber, cu
priveliște fantastică asupra mării, re -
staurant gourmet „Les Etoiles”, ta-
vernă „Ouzeri” cu specialități cipriote
și grecești (în funcție de vreme), pool-
bar „Thalassa” (în funcție de vreme),
cocktail-bar, pub „Shakespeare’s”
amenajat în stil englezesc vechi,
WLAN, piscină acoperită (cca. 10 x 11
m), coafor, magazin de suveniruri,
boutique-uri, lift, peluză, terasă pen-
tru plajă, piscină în formă de lagună
(cca. 450 mp) cu cascade și tobogane,
șezlonguri, saltele, prosoape, umbrele
de soare la piscină și pe plajă, pool-bar
(în funcție de sezon), parcare.
Camere: 193, renovate, mobilate
confortabil și cu mult bun-gust, cca. 26
mp, cu baie/WC, foen, halat de baie,
papuci, radio, telefon, TV - Sat, WLAN,
filtru de cafea și ceai, seif, A/C / încălzi-
re (în funcție de sezon), balcon mobi-
lat. DA spre partea continentală. DAY
camere cu tarif special, ca și DA, dar cu
disponibilitate limitată. DAA/EAA cu
vedere laterală la mare. DAM cu vede-
re la piscină și la mare. DU ca și DAA,

dar cu duș și terasă mare cu șezlonguri
și jacuzzi, cu vedere laterală la mare.
EZ = DZ (DAA) în regim de single.
Servicii de masă: DP cu mic dejun
de tip bufet în restaurantul „Yacht
Club” și cină sub formă de bufet,
ocazional meniu cu 3 feluri în re -
staurantul „Les Etoiles”, PC include
și dejun de tip bufet sau AI.
Activităţi sportive: incluse: sală de
fitness, tenis de masă, 2 terenuri de
tenis (nisip), volei pe plajă. Contra
cost: nocturnă (tenis), diverse sporturi
nautice (de ex. surf, furnizori locali).
Wellness: contra cost: salon de în-
frumusețare, jacuzzi, baie cu aburi,
saună, solar.
Programe de agrement: incluse:
biliard, programe de animație, seri
tematice cu muzică live.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:

PC, snack-uri înainte de prânz și
după-amiaza, băuturi răcoritoare și
alcoolice locale la barurile deschise
și în timpul meselor (cocktail-urile
nu sunt incluse). 

More inclusive
La sosire/cameră, 1 sticlă de apă
minerală și dulciuri cipriote.

Bine de știut
Hotelul dispune de toate facilitățile
pentru un concediu relaxant într-o
ambianță elegantă.

Ideal pentru familii

Reducere copii, reducere single cu
copil, bazin pentru copii, meniuri,
mini-club 4 - 12 ani (vara, zilnic, în-
tre orele 10 - 18, supraveghetori
vorbitori de limba engleză), loc de
joacă, cameră de joacă. 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung LCA40036 FH
Cazare                                                            Belegung        A        B        C       D        E
DAYH    DZ/B/WC/Bk/Landseite/Sparpreis/DP  2-3               52     58     71     76     78
DA H     DZ/B/WC/Bk/Landseite/DP                 2-3               57     65     78     84     87
DAAH    DZ/B/WC/Bk/seitl. Meerblick/DP         2-3               65     73     86     91     95
DAMH   DZ/B/WC/Bk/Pool-/Meerblick/DP        2-3               99   104     99     99   103
DU H     DZ/Du/WC/Ts/seitl. M/Whirlpool/DP   2-4             159   195   189   189   192
EAAH    EZ/B/WC/Bk/seitl. Meerblick/DP         1-2               97   105   118   123   127
Pensiune completă (PC): + 23 EUR. All inclusive (AI): + 30 EUR. Check-in/Check-out: zilnic.
Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DAY/DA/DAA/DAM/DU
până la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 30%; a 4-a persoană în DU până la 1 an, 100%; de la 2 la 13
ani, 50%; peste 14 ani nu este posibil. Single cu copil: în EAA până la 13 ani, 100%.

A: 1.4.-20.5. I 11.10.-6.11. B: 21.5.-8.7. C: 29.8.-10.10. D: 9.7.-28.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 29.2., după această dată 15% până la 30.4.
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 1.4.-7.4., 7 = 6 sosire 14.4.-21.4., 12.5.-25.5., 13.10.-
6.11., 14 = 10 sosire 1.4.-7.4., 14 = 12 sosire 14.4.-21.4., 12.5.-25.5., 13.10.-6.11.

Adams Beach Hotel ||||| Ayia Napa

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră Economy
• Super Early Booking
• Super oferte speciale
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, direct la
una dintre cele mai frumoase plaje cu
nisip ale insulei, înconjurat de stânci,
lângă golful Nissi Bay. Restaurante şi
posibilități de shopping în imediata
apropiere; la cca. 2,5 km de centru. 
Dotări: hotel confortabil şi elegant,
cu o aripă separată - „Deluxe Wing” -
pentru clienți de peste 18 ani, cu re -
staurant propriu pentru servit micul
dejun „Atlantis”, Sushi Restaurant,
re staurant complet renovat, restau-
rant à-la-carte „Glasshouse Lounge”
pe terasa de pe acoperiş, cafenea, ta-
vernă open-air „Vela Beach” cu spe-
cialităţi cipriote (în funcţie de sezon),
piano-bar, pub, lobby cu zonă de
ședere, WLAN, 2 jacuzzi-uri, piscină
acoperită (16 x 10 m), coafor, maga-
zin de suveniruri, lift, piscină în formă
de lagună, cu tobogane, o a 2-a pis-
cină (în total cca. 1.550 mp), la piscină
şi pe plajă şezlonguri, umbrele de soa-
re şi prosoape, pool-bar/snack-bar (în
funcţie de sezon), parcare. 
Camere: 376, confortabile, renovate,
cca. 24 mp, cu baie sau duş/WC, foen,
radio, telefon, TV - Sat, WLAN, minibar,
seif de închiriat, A/C / încălzire (în
funcţie de sezon), balcon. DJB/EJB
WLAN (contra cost), vedere laterală la
mare. DIX camere Economy, dotări ca
şi DJB, dar cu disponibilitate limitată,
WLAN (contra cost), parţial fără bal-

con. DJC cu vedere la mare. DJD Supe-
rior, mai spaţioase, cca. 30 mp, com-
plet renovate în 2015, suplimentar cu
filtru de cafea/ceai, seif. DJE în „Deluxe
Wing”, pentru clienți de peste 18 ani,
cca. 35 mp, suplimentar cu baie/WC,
cadă cu jacuzzi și duș-ploaie, filtru de
cafea/ceai (alimentat zilnic), fier de
călcat și masă de călcat, halat de baie și
papuci, zilnic 1 sticlă de apă în cameră,
check-in/check-out separat, la sosire
fructe în cameră. DJF ca şi DJE, cu ve-
dere la mare. KJ Juniorsuite, ca şi DJD,
suplimentar living cu zonă de dormit.
WJ Queensuite, cca. 55 mp, compuse
din living cu zonă de dormit și dormitor,
în clădirile auxiliare, vedere la mare. EZ
= DZ (DJB) în regim de single.
Servicii de masă: DP cu mic dejun şi
cină de tip bufet, se poate opta și pen-

tru meniu à-la-carte contra unui cost
suplimentar. La rezervare PC, supli-
mentar dejun sub formă de bufet.
Activităţi sportive: incluse: sală de
fitness, sală de aerobic, teren de volei
pe plajă, 1 teren de tenis. Contra cost:
nocturnă la tenis, sporturi nautice pe
plajă (în funcţie de sezon).
Wellness: contra cost: centru de
sănătate cu diverse tratamente,
baie cu aburi, saună, solar, masaj.
Programe de agrement: incluse:
muzică live, seri tematice. Contra
cost: sală de jocuri, biliard.  

Ideal pentru familii

Camere pentru familii, reducere co-
pii, bazin pentru copii, mini-club 4 -
12 ani, meniuri pentru copii, loc de
joacă.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung LCA40010 FH
Cazare    Bel.                                                  A                 B            C            D
DIXH     DZ/BoD/WC/Economy/DP                 2               66         79          85         95
DJBH     DZ/BoD/WC/Bk/seitl. Meerblick/DP   2-3            83         97        103       111
DJCH     DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/DP           2-3            89       103       109       118
DJDH     DZ/BoD/WC/Bk/Superior/DP              2-4            99       115       123       129
DJEH     DZ/BoD/WC/BkoT/Deluxe/DP            2             129       164       164       174
DJFH      DZ/BoD/WC/BkoT/M/Deluxe/DP        2             144       176       176       186
KJ H       Juniorsuite/BoD/WC/BkoT/DP           2-4          115       129       136       144
WJ H      Suite/BoD/WC/BkoT/Meerblick/DP    3-5          149       164       166       179
EJBH      EZ/BoD/WC/Bk/seitl. Meerblick/DP    1             151       188       203       222
Pensiune completă (PC): + 26 EUR. PC pentru copii până la 1 an, inclusă; de la 2 la 12 ani, +
16 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: în
DJB/DJC a 3-a persoană până la 12 ani, 100%; peste 13 ani nu este posibil; în DJD a 3-a persoană
până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 25%; a 4-a pers. până la 12 ani, 100%; peste 13 ani nu este
posibil (fiecare numai la cazare cu DP, grad max. de ocupare în DJD 2 adulţi şi 2 copii sau 3 adulţi).
Reducere: a 3-a şi a 4-a persoană în KJ/WJ până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 25%; a 5-a per-
soană în WJ până la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 50% (fiecare numai la cazare cu DP, grad max.
de ocupare 2 adulţi şi 2 copii sau 3 adulţi, grad max. de ocupare în WJ 3 adulţi şi 2 copii). 
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A: 1.4.-26.4. I 12.10.-6.11. B: 27.4.-31.5. C: 1.6.-5.7. D: 6.7.-11.10.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.3., după această dată 
12% până la 30.4. Ofertă specială: reducere 15% pentru sosire 6.4.-13.4.,
18.5.-25.5., 2.6.-9.6., 12.10.-6.11.

Christofinia Hotel |||| Ayia Napa

Wohnbeispiel

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Cameră tarif promo

Localizare: la cca. 200 m de „Nissi
Bay”, una dintre cele mai frumoase
plaje cu nisip ale insulei, cu apă cris-
talină. Restaurante și baruri în ime-
diata vecinătate; la cca. 3 km de
centru. Stație de autobuz la cca. 100
m distanță. 
Dotări: restaurant climatizat, re -
staurant à-la-carte „Poseidon Ta-
verna”, bar, internet, WLAN, piscină
acoperită (cca. 12 x 6 m), magazin
de suveniruri, lifturi, piscină în formă
de lagună (cca. 900 mp) cu șezlon-
guri și umbrele de soare, pool-bar
(în funcție de sezon), parcare.
Camere: 189, renovate, primitoare,
cca. 24 mp, cu baie sau duș/WC,
 foen, telefon, TV - Sat, WLAN (contra
cost), frigider mic (contra cost), A/C /
încălzire (în funcție de sezon), balcon.
• DJ/EJ: spre partea continentală.
• DJY: camere cu tarif special, ca și

DA, dar cu disponibilitate limitată. 
• DJM/EJM: cu vedere la mare.
EZ = DZ (DJ/DJM) în regim de single.
Seif de închiriat la recepție.
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun și cină de tip bufet sau
All inclusive.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, volei pe
plajă, tir cu arcul. Contra cost: spor-
turi nautice și școală de scufundări
pe plajă (furnizori locali), 1 teren de
tenis cu nocturnă. 
Wellness: contra cost: jacuzzi,
saună.

Programe de agrement: incluse:
animație pentru cei mari și cei mici,
ocazional seri tematice și folclorice,
cu muzică live. Contra cost: biliard. 

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet

(ocazional, la dejun și cină și me-
niu cu 3 feluri) 

• Snack-uri calde (între orele 11 -
18) și reci (între orele 22 - 23) 

• Cafea, ceai și prăjituri între orele
16:30 - 17:30 

• Înghețată pentru copii până la 12
ani, între orele 11 - 12 și 15 - 17 

• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-
cale între orele 11 - 23 la mesele
principale și la baruri 

Bine de știut 
Resort foarte apreciat, cu atmosferă
familiară. 

Ideal pentru familii

Reducere copii
Reducere single cu copil
Baby-sitter la cerere (contra cost)
Bazin pentru copii
Meniuri 
Cameră de joacă 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung LCA40027 FH
Cazare                                                     Belegung     A              B              C              D
DJYH     DZ/BoD/WC/Bk/Ls/Sparpreis/DP  2-3            39           45           51           65
DJ H       DZ/BoD/WC/Bk/Landseite/DP      2-3            45           51           56           69
DJMH    DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/DP     2-3            49           56           63           75
EJ H       EZ/BoD/WC/Bk/Landseite/DP      1-3            70           77           81           95
EJMH     EZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/DP      1-3            77           82           86           99
All inclusive (AI): + 25 EUR. AI pentru copii până la 1 an, inclus; de la 2 la 13 ani, + 19 EUR.
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în DJY/DJ/DJM până la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 30% (fiecare la cazare cu DP).
Single cu copil: 2 copii în EJ/EJM până la 13 ani, reducere 100% (numai la cazare cu DP).

A: 4.4.-30.4. B: 1.5.-24.5. C: 25.5.-9.8. I 19.10.-6.11. D: 10.8.-18.10.

 Early Booking: reducere 15% până la 17.3.
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 25.4.-9.5., 30.5.-20.6., 
14 = 12 sosire 25.4.-9.5., 30.5.-20.6. 
Concediu prelungit: reducere 20% pentru sejur de min. 21 nopți

Grecian Bay Hotel ||||| Ayia Napa

Wohnbeispiel 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung LCA40023 FH
Cazare                                                               Belegung           A         B         C        D
DAYG    DZ/B/WC/Bk/Landseite/Sparpreis/MD    2-3                  52      59      76      85
DAAG    DZ/B/WC/Bk/Landseite/MD                   2-3                  58      66      83      91
DABG    DZ/B/WC/Bk/seitl. Meerblick/MD           2-3                  66      73      89      99
DACG    DZ/B/WC/Bk/Meerblick/MD                   2-3                  75      82      99    108
EAAG    EZ/B/WC/Bk/Landseite/MD                    1-3                  95    101    119    128
EABG     EZ/B/WC/Bk/seitl. Meerblick/MD           1-3                103    109    127    135
Demipensiune (DP): + 28 EUR. DP pentru copii până la 1 an, inclusă; de la 2 la 12 ani,
+ 14 EUR; de la 13 la 17 ani, + 20 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1
noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DAY/DAA/DAB/DAC până la 17
ani, 100%; peste 18 ani, 30% (fiecare la cazare cu MD). Single cu copil: 2 copii în
EAA/EAB până la 17 ani, reducere 100% (numai la cazare cu MD).

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo 
• Concediu prelungit
• Reducere copii
• Reducere single cu copil
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, direct la
minunata plajă cu nisip din golful Gre-
cian, ce coboară lin spre mare; pe un
teren de cca. 40.000 mp cu grădină
frumoasă, vegetaţie luxuriantă şi un
mic iaz. La cca. 500 m de centrul
stațiunii Ayia Napa, cu numeroase ba-
ruri, restaurante şi magazine. Staţie de
autobuz la cca. 30 m distanță.
Dotări: hotel confortabil şi elegant.
Printre punctele de atracție se numără
cafeneaua „Aurora” (mic dejun) cu
terasă şi restaurantul „Esperia” (cină),
restaurantul à-la-carte „D’or”, în
grădină taverna „Fisherman’s Hut” cu
diferite preparate din peşte (în funcţie
de sezon şi de vreme), piano-bar, TV,
WLAN, piscină acoperită (12 x 6 m, cu
încălzire), coafor, chioşc, boutique, fa-
cilități conferinţe, lift, piscină mare în
formă de lagună (cca. 600 mp) cu te-
rasă pentru plajă, şezlonguri cu salte-
le, umbrele de soare şi prosoape la
piscină și pe plajă, pool-bar/snack-bar
(în funcţie de sezon), parcare. 
Camere: 271, confortabile şi moder-
ne, cca. 28 mp, cu baie/WC, foen, ha-
lat de baie, radio, telefon, TV - Sat,
WLAN, filtru de ceai și cafea, minibar,
seif, A/C / încălzire (în funcţie de se-
zon), balcon mobilat.
• DAA/EAA: spre partea continen-

tală.

• DAY: camere cu tarif special, ace-
leaşi dotări ca şi DAA, dar cu dis-
ponibilitate limitată.

• DAB/EAB: cu vedere laterală la
mare.

• DAC: cu vedere la mare.
EZ = DZ (DAA/DAB) în regim de sin-
gle. 
Servicii de masă: mic dejun de
tip bufet în cafeneaua „Aurora”,
demipensiunea include și cină sub
formă de meniu cu 4 feluri în re -
staurantul „Esperia”. Meniuri pen-
tru copii.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, 3 terenuri
de tenis (gazon artificial), un mic
Golf-Driving-Range. Contra cost:
nocturnă la tenis, închiriere bicicle-
te, închiriere bărci, şcoală de scu-
fundări, diverse sporturi nautice pe
plajă.
Wellness: incluse: jacuzzi, baie cu

aburi, saună. Contra cost: solar,
masaj. 
Programe de agrement: inclu-
se: ocazional, seri tematice şi seri cu
pian.
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani
(zilnic, iulie/august, între orele 9:30
- 13 şi 14 - 18), bazin pentru copii,
loc de joacă, cameră de joacă. Con-
tra cost: baby-sitter (la cerere). 
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DERTOUR

Bine de știut

Sosire. În Muntenegru – cunoscut, de asemenea, ca „frumosul sălbatic” –
se poate ajunge cu avionul. Ori zburați până la Tivat sau chiar Podgorica în
Muntenegru, ori puteți ajunge, de asemenea, prin Dubrovnik din Croația.

MunTenegru
Bogat în tradiţii şi cultură: Muntenegru reprezintă zona extrem-sudică a Coastei Adriatice.
Plajele kilometrice, cu nisip şi pietricele, ce coboară lin spre mare, considerate a fi printre cele
mai frumoase din Europa, precum şi relieful ţării, cu lanţuri muntoase impozante şi natură vir-
gină, vă invită la un concediu plin de experiențe memorabile.

A: 1.5.-31.10.
Tarife de persoană/transfer dus-întors în EUR
Reiseart TOUR                     Anf ZUB                                          Leistung TIV10099 FH
Unterbr                                                                                                                        A
XTR7     Aeroport Dubrovnik – Herceg Novi/Igalo – Aeroport Dubrovnik                    36
XTR1     Aeroport Dubrovnik – Tivat – Aeroport Dubrovnik                                     44
XTR2     Aeroport Dubrovnik – Budva/Becici – Aeroport Dubrovnik                            51
XTR4     Aeroport Dubrovnik – Petrovac – Aeroport Dubrovnik                                56
XTR5     Aeroport Dubrovnik – Ulcinj – Aeroport Dubrovnik                                       67
XTF1      Aeroport Tivat – Tivat – Aeroport Tivat                                                         15
XTF2      Aeroport Tivat – Budva/Becici – Aeroport Tivat                                             22
XTF3      Aeroport Tivat – Petrovac – Aeroport Tivat                                               27
XTF5      Aeroport Tivat – Ulcinj – Aeroport Tivat                                                    34
XTF6      Aeroport Tivat – Herceg Novi/Igalo – Aeroport Tivat                                     42
XT1        Aeroport Podgorica – Petrovac – Aeroport Podgorica                                46
XT2        Aeroport Podgorica – Budva/Becici – Aeroport Podgorica                           48
XT3        Aeroport Podgorica – Tivat – Aeroport Podgorica                                      59
XT4        Aeroport Podgorica – Ulcinj – Aeroport Podgorica                                    60
XT5        Aeroport Podgorica – Herceg Novi/Igalo – Aeroport Podgorica                  109
XTR8     Transfer special                                                                          la cerere
Reducere: până la 5 ani, 100%; de la 6 la 11 ani, 50%.

Toate transferurile sunt realizate
de către agenţiile noastre locale.
Vă rugăm să precizaţi numărul
zborului şi ora sosirii/plecării, pre-
cum şi numele hotelului.

Vă rugăm, de asemenea, să ne in-
formaţi cu privire la modificările
orarului de zbor, în cazul în care
zborul nu a fost rezervat din pro-
gramul DERTOUR, deoarece în caz
contrar transferul nu va putea fi
asigurat.

Bine de ştiut
• Tarifele de transfer colectiv

XTR1-XTR7 sunt valabile numai
pentru zboruri cu Croatia Air-
lines şi TUIfly duminica spre
DBV

• Tarifele de transfer colectiv
XTF1-XTF6 sunt valabile numai
pentru zborurile spre Tivat

• Tarifele de transfer colectiv
XT1-XT4 sunt valabile pentru
zborurile cu Montenegro Air-
lines de la FRA/DUS

• Toate celelalte transferuri
(transferuri private), inclusiv în
alte perioade de timp şi de la al-
te aeropor turi, se solicită speci-
al şi se rezervă la XTR8Info

Transferuri Muntenegru
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A: 1.4.-31.5. I 1.10.-31.10. B: 1.6.-7.7. I 1.9.-30.9. C: 8.7.-31.8.

Hotel Aleksandar ||| & Complex case de vacanță Slovenska Plaza |||/|||| Budva

Wohnbsp. Hotel Aleksandar DA

Wohnbeispiel Aleksandar DJ

Hotel Aleksandar

Tarife Hotel Aleksandar

MAI MuLT de LA COnCedIu … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo 
• EZ fără costuri suplimentare
• Reducere copii

Localizare: la marginea complexu-
lui de vacanță Slovenska Plaza, la
numai câţiva metri de plaja cu pietri-
cele şi la cca. 1,5 km de orașul vechi
din Budva. Staţie de autobuz la cca.
200 m distanță.
Dotări: hotel confortabil şi primi-
tor, cu 2 niveluri, ale cărui camere
sunt parţial grupate în jurul piscinei
din curtea interioară. Restaurant cu
terasă, restaurant à-la-carte, cafe-
nea, cofetărie, salon de coafură şi
cosmetică, WLAN în lobby și la pis-
cină, în curtea interioară piscină (18
x 15 m) cu terasă pentru plajă, şez-
longuri şi umbrele de soare, pool-
bar (în funcţie de sezon), pe plajă
şezlonguri şi umbrele de soare (con-
tra cost), parcare.
Camere: 209, mobilate simplu,
cca. 12 mp, cu baie sau duș/WC, te-
lefon, TV - Sat, WLAN (contra cost),
frigider, A/C / încălzire (în funcţie de
sezon), balcon sau terasă (DJ).
• DJY: camere cu tarif special, ace-

leași dotări ca și DJ, dar cu disponi-
bilitate limitată.

• DA/EA: aceleaşi dotări ca şi DJ, dar
renovate (|||), cu baie/WC.

Seif de închiriat la recepţie. EZ = DZ
(DA) în regim de single. 
Servicii de masă: DP cu mic dejun
și cină de tip bufet sau All inclusive.
Activităţi sportive: contra cost:
tenis de masă, 12 terenuri de tenis
(nisip). 
Programe de agrement: incluse:
muzică live ~ în perioada 1.6. - 30.9.

Tarife de persoană/noapte în EUR 
Reiseart TOUR                     Anf H                                               Leistung TIV11012 FH
Cazare                                                           Belegung              A                B              C
DJYH     DZ/BoD/WC/BkoT/Sparpreis/DP        2-3                     26             39           51
DJ H       DZ/BoD/WC/BkoT/DP                       2-3                     28             42           52
DA H     DZ/B/WC/BkoT/renoviert/DP             2-3                     32             46           55
EA H      EZ/B/WC/BkoT/renoviert/DP              1                        32             64           88
All inclusive (AI): + 10 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Reducere
pat suplimentar: a 3-a persoană în DJY/DJ în sezon A, de la 2 la 13 ani, 100%; în sezon B/C,
de la 2 la 6 ani, 50%; de la 7 la 13 ani, 30%; peste 14 ani nu este posibil; a 3-a persoană în
DA în sezon A, de la 2 la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 10%; în sezon B și C, de la 2 la 6 ani,
50%; de la 7 la 13 ani, 30%; peste 14 ani, 10%. Single cu copil: în DJ (DJX) și DA (DAX) de
la 2 la 6 ani, 50%; de la 7 la 13 ani, 30%. Câine: nu este permis. Parcare: cca. 5 EUR pe zi.
Taxă staţiune: se adaugă la tariful călătoriei la rezervare (cca. 1,30 EUR de adult/zi).

A: 1.4.-31.5. I 1.10.-31.10. B: 1.6.-7.7. I 1.9.-30.9. C: 8.7.-31.8.

 valabil pentru Hotel Aleksandar şi Complex case de vacanță Slovenska Plaza:
early Booking: reducere 10% până la 30.4.
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 1.4.-20.6., 15.9.-25.10., 14 = 12 sosire 1.4.-
20.6., 15.9.-18.10., 21 = 18 sosire 1.4.-20.6., 15.9.-11.10. 
(Early Booking-ul şi oferta specială la Hotel Aleksandar nu se pot cumula) 

Hotel Aleksandar (stânga), Complex case de vacanță Slovenska Plaza (dreapta)

Hotel Aleksandar

Complex case de vacanță Slovenska Plaza

Slovenska Plaza

Wohnbeispiel Slovenska Plaza DU

Tarife Complex case de vacanță Slovenska Plaza

MAI MuLT de LA COnCedIu … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo
• EZ fără costuri suplimentare
• Reducere copii

                           
Localizare: direct la plaja cu pietri-
cele, la marginea localităţii, zonă di-
namică, la cca. 1,5 km de orașul
 vechi. Staţie de autobuz la cca. 200
m distanță.
Dotări: complex mare, frumos
amenajat, fără acces pentru maşini,
cu palmieri şi zone verzi. Hotel, Stu-

dio-uri şi Apartamente în mai multe
clădiri. Sală pentru servit micul de-
jun, diferite restaurante, cafenele,
baruri, bar de vinuri, supermarket,
boutique-uri, coafor, magazin de
suveniruri, ambulanţă, WLAN la re-
cepţie (||| contra cost), 2 piscine
(fiecare cca. 100 mp) cu şezlonguri,
umbrele de soare, pe plajă şezlon-
guri şi umbrele de soare (fiecare
contra cost), bar pe plajă, parcare
mare (contra cost).
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun și cină de tip bufet sau
All inclusive. 

Hotel Slovenska Plaza |||
Camere: 866, complet renovate,
confortabile (|||, DH, DUY, DU,
EH, EU) și mai spațioase (||||,
DHA, DUA, EHA, EUA), cu duș/WC,
foen, telefon, TV, frigider, seif, A/C /
încălzire (în funcţie de sezon).
• DH/EH |||: WLAN (contra cost),

fără balcon sau terasă.
• DU/EU |||: WLAN (contra cost),

cu balcon sau terasă.
• DUY: camere cu tarif special, ca şi

DU, dar cu disponibilitate limitată.
• DHA/EHA ||||: fără balcon sau

terasă, suplimentar WLAN.
• DUA/EUA ||||: cu balcon sau

terasă, suplimentar WLAN.
EZ = DZ (DH/DU/DHA/DUA) în regim
de single.

Case de vacanță Slovenska
Plaza ||||
Unităţi de cazare: 150, complet re-
novate, Studio-uri și Apartamente
confortabile (||| BU, AU) și mai
spațioase (|||| BUA, AUA), cu loc
pentru servit masa, foen, telefon,
TV, seif, duş/WC, A/C / încălzire (în
funcţie de sezon), balcon sau terasă.
• BU: Studio |||, cca. 35 mp, cu

bucătărie, living cu zonă de dormit
cu pat dublu, canapea extensibilă,
WLAN (contra cost). 

• BUA: Studio ||||, cca. 35 mp,
ca și BU, dar fără bucătărie, cu
zonă de ședere, suplimentar
WLAN.

• AU: Apartament |||, cca. 37
mp, cu bucătărie, living cu zonă
de dormit cu 2 posibilități de dor-
mit şi cameră dublă, WLAN (con-
tra cost).

• AUA: Apartament ||||, cca. 37
mp, ca și AU, dar fără bucătărie, cu
zonă de ședere, suplimentar WLAN.

Activităţi sportive: contra cost:
12 terenuri de tenis (nisip), nocturnă
la tenis. 
Programe de agrement: incluse:
muzică live (~ 1.6. - 30.9., până cel

târziu la ora 24).
Copii: incluse: una dintre piscine
este construită pentru copii, cu jo -
curi de apă, loc de joacă. 

All inclusive
valabil pentru toate unitățile de
cazare, din hotel/complexul de va-
canță, la rezervare „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet

Tarife camere hotel de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                               Leistung TIV11003 FH
Cazare                                                           Belegung              A                B              C
DUYH    DZ/Du/WC/BkoT/Spar/|||/DP         2-3                     30             43           53
DH H     DZ/Du/WC/|||/DP                          2-3                     31             45           55
DU H     DZ/Du/WC/BkoT/|||/DP                 2-3                     35             48           58
DHAH    DZ/Du/WC/||||/DP                       2-3                     37             50           65
DUAH    DZ/Du/WC/BkoT/||||/DP               2-3                     40             52           68
EH H      EZ/Du/WC/|||/DP                          1                        32             63           90
EU H      EZ/Du/WC/BkoT/|||/DP                  1                        35             65           94
EHAH    EZ/Du/WC/||||/DP                        1                        38             69         106
EUAH    EZ/Du/WC/BkoT/||||/DP               1                        41             73         110
All inclusive (AI): + 9 EUR (în sezon B, + 11 EUR; în sezon C, + 14 EUR). Check-
in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoa -
nă în DUY/DH/DU/DHA/DUA în sezon A și B, de la 2 la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 10%
(nu este posibil în DUY); în sezon C, de la 2 la 6 ani, 50%; de la 7 la 13 ani, 30%; peste
14 ani, 10% (nu este posibil în DUY). Single cu copil: în DH (DHX), DU (DUX) și DHA
(DHZ) de la 2 la 6 ani, 50%; de la 7 la 13 ani, 30%. Câine: nu este permis. Parcare:
 neacoperită 4 EUR, acoperită 5 EUR, fiecare pe zi. Taxă staţiune: se adaugă la tariful
călătoriei la rezervare (cca. 1,30 EUR de adult/zi).

Tarife case de vacanță de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                               Leistung TIV11503 FH
Cazare                                                           Belegung              A                B              C
BU G      Studio/Du/WC/BkoT/|||/MD          2-3                     36             49           63
AU G     Apt./Du/WC/BkoT/|||/MD              3-5                     36             49           63
BUAG    Studio/Du/WC/BkoT/||||/MD        2-3                     41             54           72
AUAG    Apt./Du/WC/BkoT/||||/MD           3-5                     41             54           72
Demipensiune (DP): + 4 EUR. All inclusive (AI): + 13 EUR (în sezon B, + 15 EUR; în
sezon C, + 17 EUR). Check-in/Check-out: zilnic. Check-in între orele 14-19, check-out
până la ora 10. Sejur minim: 3 nopţi. Incluse în tarif: curent, gaz, apă, A/C / încălzire,
lenjerie de pat (se schimbă săptămânal), pat copil până la 1 an, nu se poate suplimentar
la grad max. de ocupare, ghid turistic, curăţenie la sfârşitul sejurului. Reducere pat
 suplimentar: a 3-a persoană în BU/BUA, a 4-a și a 5-a persoană în AU/AUA până la 13
ani, 100% (în sezon C, până la 1 an, 100%; de la 2 la 6 ani, 50%; de la 7 la 13 ani, 30%);
peste 14 ani, 10%. Câine: nu este permis. La cerere (se plătesc la faţa locului): parcare
neacoperită 4 EUR, acoperită 5 EUR, fiecare pe zi. Taxă staţiune: se adaugă la tariful
călătoriei la rezervare (cca. 1,30 EUR de adult/zi).

Hotel Aleksandar |||

Complex case de vacanță
Slovenska Plaza |||/||||

• Mic dejun prelungit până la ora 11 
• 1 bucată prăjitură între orele 

16 - 18 
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale între orele 9 - 23 

Bine de ştiut
Pentru sejur în perioada 1.4. - 1.6. şi
1.10. - 1.11., cameră single fără
costuri suplimentare.
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DERTOUR

Bine de știut

Sosire. În Muntenegru – cunoscut, de asemenea, ca „frumosul sălbatic” –
se poate ajunge cu avionul. Ori zburați până la Tivat sau chiar Podgorica în
Muntenegru, ori puteți ajunge, de asemenea, prin Dubrovnik din Croația.

MunTenegru
Bogat în tradiţii şi cultură: Muntenegru reprezintă zona extrem-sudică a Coastei Adriatice.
Plajele kilometrice, cu nisip şi pietricele, ce coboară lin spre mare, considerate a fi printre cele
mai frumoase din Europa, precum şi relieful ţării, cu lanţuri muntoase impozante şi natură vir-
gină, vă invită la un concediu plin de experiențe memorabile.

A: 1.5.-31.10.
Tarife de persoană/transfer dus-întors în EUR
Reiseart TOUR                     Anf ZUB                                          Leistung TIV10099 FH
Unterbr                                                                                                                        A
XTR7     Aeroport Dubrovnik – Herceg Novi/Igalo – Aeroport Dubrovnik                    36
XTR1     Aeroport Dubrovnik – Tivat – Aeroport Dubrovnik                                     44
XTR2     Aeroport Dubrovnik – Budva/Becici – Aeroport Dubrovnik                            51
XTR4     Aeroport Dubrovnik – Petrovac – Aeroport Dubrovnik                                56
XTR5     Aeroport Dubrovnik – Ulcinj – Aeroport Dubrovnik                                       67
XTF1      Aeroport Tivat – Tivat – Aeroport Tivat                                                         15
XTF2      Aeroport Tivat – Budva/Becici – Aeroport Tivat                                             22
XTF3      Aeroport Tivat – Petrovac – Aeroport Tivat                                               27
XTF5      Aeroport Tivat – Ulcinj – Aeroport Tivat                                                    34
XTF6      Aeroport Tivat – Herceg Novi/Igalo – Aeroport Tivat                                     42
XT1        Aeroport Podgorica – Petrovac – Aeroport Podgorica                                46
XT2        Aeroport Podgorica – Budva/Becici – Aeroport Podgorica                           48
XT3        Aeroport Podgorica – Tivat – Aeroport Podgorica                                      59
XT4        Aeroport Podgorica – Ulcinj – Aeroport Podgorica                                    60
XT5        Aeroport Podgorica – Herceg Novi/Igalo – Aeroport Podgorica                  109
XTR8     Transfer special                                                                          la cerere
Reducere: până la 5 ani, 100%; de la 6 la 11 ani, 50%.

Toate transferurile sunt realizate
de către agenţiile noastre locale.
Vă rugăm să precizaţi numărul
zborului şi ora sosirii/plecării, pre-
cum şi numele hotelului.

Vă rugăm, de asemenea, să ne in-
formaţi cu privire la modificările
orarului de zbor, în cazul în care
zborul nu a fost rezervat din pro-
gramul DERTOUR, deoarece în caz
contrar transferul nu va putea fi
asigurat.

Bine de ştiut
• Tarifele de transfer colectiv

XTR1-XTR7 sunt valabile numai
pentru zboruri cu Croatia Air-
lines şi TUIfly duminica spre
DBV

• Tarifele de transfer colectiv
XTF1-XTF6 sunt valabile numai
pentru zborurile spre Tivat

• Tarifele de transfer colectiv
XT1-XT4 sunt valabile pentru
zborurile cu Montenegro Air-
lines de la FRA/DUS

• Toate celelalte transferuri
(transferuri private), inclusiv în
alte perioade de timp şi de la al-
te aeroporturi, se solicită speci-
al şi se rezervă la XTR8Info

Transferuri Muntenegru
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DERTOUR

A: 1.4.-28.4. B: 29.4.-2.6. I 30.9.-31.10. C: 3.6.-30.6. I 26.8.-29.9. D: 1.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 1.4.-28.6., 30.8.-25.10., 
14 = 10 sosire 1.4.-28.6., 30.8.-18.10.

            Avala Resort & Villas ||||                                                                     Budva

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• EZ fără costuri suplimentare
• Super oferte speciale
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: la o aruncătură de băţ
de frumosul şi dinamicul oraş vechi,
cu străzi mici şi întortocheate, re -
staurante şi cafenele atrăgătoare.
Plaja cu pietriș fin „Ricardova gla-
va” se află lângă hotel. Staţie de
autobuz la cca. 250 m distanță.
Dotări: hotel confortabil, cu at-
mosferă elegantă. Construit în stil
lounge, cu multe contraste alb/ne-
gru. Lângă hotel se află şirul de vile
luxoase, cu un singur nivel, con-
struite direct în coastă (scări rulan-
te până sus). Restaurant cu terasă
la a 2-a piscină de lângă vile, resta -
urant à-la-carte „Citadel” la vile,
bar „Bay Lounge” cu podea pie-
truită şi panoramă fantastică, cafe-
nea, lobby cu WLAN, jacuzzi, piscină
acoperită (cca. 220 mp), coafor, ma-
gazin de suveniruri, Business-
center, lift, piscină rotundă (cca.
220 mp) cu terasă pentru plajă şi
priveliște fantastică asupra oraşului
vechi, o a 2-a piscină (cca. 150 mp,
exclusiv pentru oaspeţii din vile, din
1.6.), şezlonguri, umbrele de soare
şi prosoape la ambele piscine şi pe
plaja „Mogren 2”, pool-bar (în
funcţie de sezon), parcare. 
Camere: 207 și 67 vile, moderne
şi cu mult bun-gust, cca. 28 mp, cu
baie şi duş/WC separat, halat de
baie, foen, telefon, TV, WLAN, mi-
nibar, seif, A/C / încălzire (în funcţie

de sezon), balcon mobilat.
DAA/EAA pe partea continentală.
DAB/EAB pe partea cu marea. FAA
cazare pentru familii în 2 camere
duble (DAA) aflate una lângă alta.
KAA/KAB Juniorsuite, aceleaşi
dotări ca şi DAA/DAB, suplimentar
cu zonă de living separată optic, cu
canapea extensibilă. KAA pe
partea continentală. KAB pe partea
cu marea, cu vedere spre oraşul
 vechi. Room service non-stop. EZ =
DZ (DAA/DAB) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun de
tip bufet, demipensiunea include și
cină sub formă de bufet.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness. 
Wellness: incluse: baie turcească,
saună. Contra cost: Beauty farm,

centru wellness cu solar, masaj şi
diferite proceduri şi tratamente. 
Programe de agrement: inclu-
se: ocazional, muzică live. 
Copii: incluse: bazin pentru copii.

Bine de ştiut
Pentru sejur în perioada 1.4. - 29.4.,
 cameră single fără costuri suplimen-
tare.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                               Leistung TIV11002 FH
Cazare                                                             Bel.               A          B            C           D
DAAG    DZ/B/WC/Bk/Landseite/MD                 2                 52       53         68         90
DABG    DZ/B/WC/Bk/Meerseite/MD                2                 64       65         79         98
FAAG    Fam.-Unterbr./B/WC/Bk/Lands./MD    4                52       53         68         90
KAAG    Juniorsuite/B/WC/Bk/Landseite/MD    2-3             64       68         97       120
KABG    Juniorsuite/B/WC/Bk/Meerseite/MD    2-3             73       77       107       138
EAAG    EZ/B/WC/Bk/Landseite/MD                 1                 52       79       105       134
EABG     EZ/B/WC/Bk/Meerseite/MD                 1                 65       95       119       147
Demipensiune (DP): + 17 EUR. DP pentru copii până la 2 ani, inclusă; de la 3 la 13 ani,
12 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Cost pat suplimentar: a
3-a şi a 4-a persoană în FAA, a 3-a persoană în KAA/KAB până la 2 ani, inclus; de la 3 la
13 ani, în sezon A/B/C, 26 EUR; în sezon D, 53 EUR; peste 14 ani nu este posibil. Single
cu copil: în DAA (DAX) până la 2 ani, inclus; de la 3 la 13 ani, în sezon A/B/C, 26 EUR;
în sezon D, 53 EUR. Câine: nu este permis. Taxă staţiune: se adaugă la tariful călătoriei
la rezervare (cca. 1,30 EUR de adult/zi). 

A: 1.4.-22.4. I 3.10.-26.10. B: 23.4.-9.5. C: 10.5.-20.5. D: 19.9.-2.10. E: 21.5.-10.6.
F: 11.6.-3.7. I 31.8.-18.9. G: 4.7.-30.8.

 Early Booking: reducere 10% până la 29.2. 
Concediu prelungit: reducere 10% pentru sejur de min. 21 nopţi 

Iberostar Bellevue |||| Becici

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră Economy
• Concediu prelungit 

Localizare: direct la frumoasa
plajă cu nisip/pietricele, hotel încon-
jurat de o grădină de cca. 40.000
mp cu peluze, la cca. 2 km de oraşul
vechi din Budva. Staţie de autobuz
la cca. 150 m distanță. 
Dotări: hotel confortabil şi modern,
complet climatizat, compus din 3
clădiri. 2 restaurante pentru ne-
fumători, piano-bar, lobby cu bar,
internet și WLAN (ambele contra
cost), piscină acoperită, cu încălzire
(cca. 150 mp), magazin de suveni -
ruri, lift, peluză, în grădină 2 piscine
(cca. 550 mp şi 800 mp) cu şezlon-
guri şi umbrele de soare, pool-
bar/snack-bar (în funcţie de sezon),
pe plajă şezlonguri şi umbrele de
soare (ambele contra cost), prosoa-
pe (garanţie), parcare. 
Camere: 578, mobilate modern, cca.
20 mp, cu baie sau duş/WC, foen, 
telefon, TV - Sat, WLAN (contra
cost), seif de închiriat, A/C / încălzire
(în funcţie de sezon), balcon mobilat
pe partea continentală (DJA/EJA).
• DIY: camere Economy, aceleaşi

dotări ca şi DJA, dar fără balcon şi
cu disponibilitate limitată.

• DJB: aceleaşi dotări ca şi DJA, dar
pe partea cu marea.

• DJC: aceleaşi dotări ca şi DJA, dar
cu vedere la mare.

EZ = DZ (DJA) în regim de single.
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet sau

All inclusive. 
Activităţi sportive: incluse: tenis
de masă, baschet şi volei pe plajă.
Contra cost: sală de fitness, 3 tere-
nuri de tenis (nisip, nocturnă), curs
de tenis (la cerere), hidrobiciclete.
Wellness: contra cost: salon de în-
frumusețare, masaj. 
Programe de agrement: incluse:
animație pentru cei mari şi cei mici
în timpul zilei şi seara, seri cu fol-
clor/dans, boccia.
Copii: incluse: animație, bazin pentru
copii, cameră de joacă, loc de joacă.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Băuturi alcoolice locale, ceai, ca-

fea şi băuturi răcoritoare între ore-
le 10 - 23 

• După-amiaza cafea şi prăjituri
• Snack-uri între orele 14 - 18 
• Utilizare teren de tenis între orele

10 - 15

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                               Leistung TIV11021 FH
Cazare                                                       Bel.       A       B       C       D       E        F       G
DIYH      DZ/BoD/WC/Lands./Economy/DP  2        26    32    38    40    48    64    76
DJAH     DZ/BoD/WC/Bk/Landseite/DP       2-3     29    34    39    42    50    67    80
DJBH     DZ/BoD/WC/Bk/Meerseite/DP       2-3     33    42    47    52    59    77    90
DJCH     DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/DP       2-3     37    44    52    59    66    85    99
EJAH      EZ/BoD/WC/Bk/Landseite/DP        1        39    47    54    59    70    93  144
All inclusive (AI): + 13 EUR (în sezon F, + 14 EUR; în sezon G, + 15 EUR). Check-
in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 3 nopţi în perioada 23.4.-11.6. și 19.9.-
3.10., 4 nopţi în perioada 11.6.-4.7. şi 31.8.-19.9., 5 nopţi în perioada 4.7.-31.8. Redu-
cere pat suplimentar: a 3-a persoană în DJA/DJB/DJC până la 6 ani, 100%; de la 7 la
14 ani, 80%; peste 15 ani, 40%. Single cu copil: în DJA (DJX) până la 1 an, reducere
100%; de la 2 la 14 ani, 50%. Câine: nu este permis. Taxă staţiune: inclusă. 
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A: 1.1.-30.4. I 16.10.-31.12. B: 1.5.-23.6. I 16.9.-15.10. 
C: 24.6.-15.7. I 21.8.-15.9. D: 16.7.-20.8.

 Early Booking: reducere 10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 1.1.-30.4., 1.10.-25.12. 
(Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula) 

Vila Celebic Radovic |||| Budva

Wohnbeispiel AU 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Super oferte speciale

Localizare: zonă liniștită, la cca.
300 m distanță de plaja cu nisip și
de faleză, la cca. 1,5 km de centrul
localității cu un minunat oraş vechi.
Staţie de autobuz la cca. 50 m. 
Dotări: hotel modern, administrat
de o familie ospitalieră, cu atmo -
sferă călduroasă și primitoare. Sală
pentru servit micul dejun cu terasă,
lobby-bar, WLAN, pe plajă şezlon-
guri și umbrele de soare (contra
cost, furnizori locali), parcare.
Camere: 24, mari, cca. 33 mp, fru-
mos amenajate, cu duş/WC, foen,
TV - Sat, WLAN, minibar, seif, A/C /
încălzire (în funcţie de sezon), bal-
con cu vedere la mare (DUM). 
• AU: apartamente cu 2 camere,

cca. 42 mp, cu living cu zonă de
dormit și loc pentru servit masa,
cu 2 posibilități de dormit,
bucătărie (cafetieră, cuptor,

fierbător apă), cameră dublă, su-
plimentar cu încă un balcon pe
partea continentală.

Servicii de masă: mic dejun de
tip bufet.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                               Leistung TIV11038 FH
Cazare                                           Belegung               A              B              C              D
DUMG   DZ/Du/WC/Bk/M/MD       2-4                      24           35           40           49
AU U*   Apartment/Du/WC/Bk/C   2-4                      33           43           52           67
*Tarifele pentru apartament nu includ micul dejun.
Cazare/Mic dejun (G): + 5 EUR (numai în AU). Check-in/Check-out: zilnic. Sejur mi-
nim: 3 nopţi, 5 nopți în perioada 24.6.-16.9. Reducere pat suplimentar: a 3-a și a 
4-a persoană în DUM în sezon A, B și C, până la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 70%; peste
13 ani nu este posibil; în sezon D fără reducere. Reducere: a 3-a și a 4-a persoană în AU,
100% (numai la cazare). Câine: nu este permis. Taxă staţiune: se adaugă la tariful
călătoriei la rezervare (cca. 1,50 EUR de adult/zi).

A: 1.5.-31.5. I 13.9.-31.10. B: 1.6.-30.6. I 9.8.-12.9. C: 1.7.-8.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 30.4. Ofertă specială: 7 = 5 sosire 1.5.-
14.6., 6.9.-25.10., 14 = 10 sosire 1.5.-14.6., 6.9.-18.10., 14 = 12 sosire 15.6.-5.9.

Mediteran Spa & Aquapark |||| Becici

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră Economy
• EZ fără costuri suplimentare
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse
• Servicii extra incluse

Localizare: la cca. 100 m distanță de
plaja privată cu nisip/pietriș fin, de-a
lungul falezei (cca. 3 km) spre centrul
oraşului Budva și la câteva minute de
mers pe jos față de centrul localității
Becici. Staţie de autobuz la cca. 150 m. 
Dotări: hotel modern şi confortabil,
cu atmosferă elegantă. Restaurant,
restaurant à-la-carte (~ iulie - septem-
brie), bar, WLAN, piscină acoperită
(cca. 250 mp), coafor, magazin de su-
veniruri, lift, piscină (cca. 170 mp), şez-
longuri, umbrele de soare, prosoape la
piscină şi pe plajă, restaurant pe
plajă/bar pe plajă (~ 15.6. - 30.9.),
parcare (contra cost).
Camere: 230, moderne, cca. 24 mp,

cu duş/WC, foen, telefon, TV - Sat, co-
nexiune internet, minibar, seif, A/C,
balcon (DU/EU). DH camere Economy,
ca şi DU, dar ceva mai mici, fără bal-
con, cu disponibilitate limitată. DUA
pe partea cu marea, cu vedere spre
parc. EZ = DZ (DU) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, DP include și cină de tip bufet.
Activităţi sportive: incluse: centru
de fitness. 

Wellness: contra cost: centru well-
ness cu Beauty farm, masaj, jacuzzi,
saună, solar.
Copii: incluse: loc de joacă pe plajă.

More inclusive
• În perioada 1.6. - 30.9., acces la

aquapark (în apropiere)
• La sosire până la 15.6., pachet

wellness cu jacuzzi, saună, solar,
1 cină festivă/săptămână

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                               Leistung TIV11014 FH
Cazare                                                     Belegung                    A                B              C
DH G     DZ/Du/WC/Economy/MD            2                              39             50           73
DU G     DZ/Du/WC/Bk/MD                      2-3                           44             54           77
DUAG    DZ/Du/WC/Bk/Meerseite/MD      2                              45             57           79
EU G      EZ/Du/WC/Bk/MD                      1                              45             79         115
Demipensiune (DP): + 8 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Re-
ducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DU până la 13 ani, 100% (în sezon C, de la
7 la 13 ani, 70%); peste 14 ani nu este posibil. Single cu copil: în DU (DUX) până la 1
an, reducere 100%; de la 2 la 13 ani, 50%. Câine: nu este permis. Parcare: cca. 4 EUR
pe zi. Taxă staţiune: se adaugă la tariful călătoriei la rezervare (cca. 1,30 EUR de adult/zi).

A: 1.4.-6.5. I 15.10.-31.10. B: 7.5.-31.5. I 1.10.-14.10. C: 1.6.-30.6. I 1.9.-30.9. 
D: 1.7.-22.7. I 20.8.-31.8. E: 23.7.-19.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.1., după această dată 10% până la
30.4. Ofertă specială: 7 = 5 sosire 1.4.-19.4., 18.10.-25.10., 7 = 6 sosire
27.4.-1.6., 28.9.-10.10., 14 = 10 sosire 1.4.-12.4., 18.10., 14 = 12 sosire 
27.4.-25.5., 28.9.-3.10.

Hotel Montenegro Beach Resort |||| Becici

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• EZ fără costuri suplimentare 
• Super oferte speciale
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: separat de plaja cu
nisip/pietricele, lungă de cca. 2 km, nu-
mai prin faleză; la cca. 2 km de orașul
vechi din Budva. Staţie de autobuz la
cca. 150 m. 
Dotări: hotel modern, cu atmosferă re-
laxată, restaurant, restaurant à-la-carte
pe plajă „Galia” cu preparate locale,
specialităţi de peşte şi snack-uri, cafe-
nea „Milka” cu terasă, bar aperitive,
lobby cu internet (contra cost), WLAN, 2
jacuzzi-uri, piscină acoperită (11 x 4 m),
lounge şi TV, coafor, magazine, lift, pis-
cină (6 x 12 m) cu peluză, pe plaja ho-
telului și la piscină şezlonguri, umbrele
de soare, prosoape pe plajă/la piscină,
pool-bar şi bar pe plajă, parcare păzită. 
Camere: 174, moderne şi confortabile,
cca. 23 mp, cu duş/WC, foen, halat de
baie, telefon, TV, WLAN, minibar, seif,

A/C / încălzire (în funcţie de sezon), bal-
con mic (DU/EU). EZ = DZ (DU) în regim
de single. 
Servicii de masă: mic dejun de tip bu-
fet, DP include şi cină sub formă de bu-
fet sau All inclusive.
Activităţi sportive: incluse: sală de
fitness. 
Wellness: incluse: duş cu masaj, baie
cu aburi, 2 saune. Contra cost: salon de
înfrumuseţare, masaj.

Programe de agrement: incluse:
animaţie, divertisment seara. 
Copii: incluse: mini-club 3 - 12 ani (luni
- vineri, între orele 9 - 20), bazin pentru
copii, loc de joacă. 

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale între orele 10 - 23 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                               Leistung TIV10001 FH
Cazare                                    Belegung        A              B              C             D              E
DU G     DZ/Du/WC/Bk/MD     2-3               38          50           62           81           85
EU G      EZ/Du/WC/Bk/MD      1                  39          51           93         124         129
Demipensiune (DP): + 5 EUR. All inclusive (AI): + 14 EUR. Check-in/Check-out:
zilnic. Sejur minim: 3 nopţi, 7 nopţi în perioada 1.6.-1.10. Reducere pat suplimentar:
a 3-a persoană în DU până la 11 ani, 100%; peste 12 ani nu este posibil. Single cu copil:
în DU (DUX) până la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, reducere 25%. Câine: nu este permis.
Taxă staţiune: se adaugă la tariful călătoriei la rezervare (cca. 1,30 EUR de adult/zi).
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DERTOUR

A: 8.4.-27.5. I 24.9.-15.10. B: 28.5.-24.6. I 10.9.-23.9. C: 25.6.-15.7. I 27.8.-9.9. 
D: 16.7.-26.8.

 Early Booking: fiecare la cazare cu DP: reducere 15% până la 31.1., 
după această dată 10% până la 30.4.
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 8.4.-23.5., 19.9.-9.10., 14 = 12 sosire 8.4.-23.5.,
19.9.-2.10. (Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula) 

              Vile Oliva |||||                                                                                 Petrovac

Wohnbeispiel DAWohnbeispiel DU

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Reducere copii

Localizare: zonă liniştită, la margi-
nea localității, în mijlocul unui parc
mediteranean de 11.000 mp cu tufe
de oleandru şi măslini, unii dintre ei
vechi de peste 450 de ani. La cca. 5
minute de mers pe jos față de centru
și la numai 80 m de plaja privată cu
nisip/pietricele. Staţie de autobuz la
cca. 100 m distanță.
Dotări: complex frumos amenajat,
compus din 11 vile mici şi căsuțe cu
1 etaj, grupate de-a lungul frumoa-
sei grădini cu copaci umbroşi, în
clădirea principală restaurant cu te-
rasă, bar, internet, WLAN pe terasa
clădirii principale, chioșc, piscină
(cca. 150 mp) cu şezlonguri şi um-
brele de soare, pe plaja hotelului
şezlonguri şi umbrele de soare (con-
tra cost), pool-bar/bar pe plajă (în
funcţie de sezon), garaj.
Camere: 217, 65 apartamente,
moderne, cca. 24 mp, cu baie/WC,
foen, halat de baie, TV - Sat, cone-
xiune internet, minibar, seif, A/C /
încălzire (în funcţie de sezon), bal-
con mobilat (DA).
• DU: camere Superior, moderne, în

clădirea principală, cu duş/WC. 
• DUA: camere Superior, moderne,

în vile.
• AA: apartamente, cca. 50 mp, pe

2 niveluri, suplimentar living cu
zonă de dormit cu canapea dublă. 

Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun şi cină de tip bufet, po-
sibil și à-la-carte contra unui cost su-
plimentar sau All inclusive.

Activităţi sportive: incluse: tenis
de masă.
Wellness: incluse: Spa cu piscină
acoperită, jacuzzi, baie cu aburi,
saună, bazin mic pentru copii. Con-
tra cost: masaj. 
Programe de agrement: incluse:
animaţie ușoară.
Copii: incluse: animaţie, bazin pen-
tru copii, loc de joacă.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• După-amiaza cafea, ceai, biscuiţi

şi prăjituri
• Băuturi alcoolice locale, răcoritoa-

re și înghețată la restaurant între
orele 10 - 23 şi la piscină între ore-
le 10 - 18 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                               Leistung TIV11026 FH
Cazare                                                          Bel.              A             B            C            D
DA H     DZ/B/WC/Bk/DP                              2-3            36         56          65         76
DU H     DZ/Du/WC/Bk/Superior/HH/DP         2-3            38         61          71         83
DUAH    DZ/Du/WC/Bk/Superior/Villen/DP     2-3            38         61          71         83
AA H      Apartment/B/WC/Bk/DP                  3-4            41         64          74         86
All inclusive (AI): + 13 EUR; copii până la 1 an, inclus; de la 2 la 11 ani, + 6 EUR. Check-
in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană
în DA/DU/DUA de la 2 la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 30% (fiecare numai la cazare cu DP).
Reducere: a 3-a şi a 4-a persoană în AA de la 2 la 11 ani, 70%; peste 12 ani, 30% (fiecare
numai la cazare cu DP). Câine: nu este permis. Taxă staţiune: se adaugă la tariful călătoriei
la rezervare (cca. 1,50 EUR de adult/zi).

A: 10.4.-7.5. B: 8.5.-4.6. I 11.9.-31.10. C: 5.6.-2.7. I 21.8.-10.9. D: 3.7.-20.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.1., după această dată 
10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 10.4.-15.5., 25.9.-25.10., 
14 = 12 sosire 10.4.-15.5., 25.9.-18.10., 21 = 18 sosire 10.4.-15.5., 25.9.-11.10.
(Early Booking-ul și oferta specială nu se pot cumula)

Sentido Hotel Tara |||| Becici

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Direct la plajă

Localizare: la cca. 100 m distanță
de frumoasa plajă lată, cu pietriș fin,
aparținând hotelului, și de faleza
lungă de cca. 3 km, care duce până
în centrul orașului Budva; la câteva
minute de mers pe jos față de cen-
trul localității. Stație de autobuz la
cca. 150 m. 
Dotări: hotel compus din clădirea
principală și clădiri auxiliare cu 2 ni-
veluri, înconjurat de vegetație medi-
teraneană. În clădirea principală
restaurant, bar, internet, WLAN, sa-
lon de înfrumusețare, lift, piscină
(cca. 244 mp) cu șezlonguri și um-
brele de soare, pool-bar (~ 4.7. -
22.8.), prosoape și servicii pe plajă
(fiecare contra cost), parcare. 
Camere: 227, moderne și conforta-
bile, cca. 21 mp, cu duș/WC, foen,
radio, telefon, TV - Sat, WLAN, mini-
bar, seif, A/C / încălzire (în funcție de
sezon), balcon franțuzesc (DH/EH). 
• DHY: camere cu tarif special, ace-

leași dotări ca și DH, dar cu dispo-
nibilitate limitată.

• THA: camere cu 3 paturi, cca. 28
mp.

Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, demipensiunea include și cină
sub formă de bufet sau All inclusive.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, minigolf.
Wellness: contra cost: masaj.
Programe de agrement: contra
cost: biliard.
Copii: incluse: bazin pentru copii.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, cină - bufet
• Snack la prânz, la pool-bar
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-
cale între orele 10 - 23
• Mini-club 2 - 12 ani (zilnic, între
orele 12 - 17)

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                               Leistung TIV11015 FH
Cazare                                                                   Belegung       A         B         C         D
DHYG    DZ/Du/WC/franz.Balkon/Sparpreis/MD      2                 27      30      52      72
DH G     DZ/Du/WC/franz. Balkon/MD                    2-3              30      32      55      77
THAG    3-Bett-Zimmer/Du/WC/franz. Balkon/MD  3                 32      34      55      74
EH G      EZ/Du/WC/franz. Balkon/MD                     1                 35      54      83    113
Demipensiune (DP): + 8 EUR. All inclusive (AI): + 15 EUR. Check-in/Check-out:
zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DH până
la 6 ani, 100%; peste 7 ani nu este posibil; a 3-a persoană în THA până la 6 ani nu este
posibil; de la 7 la 12 ani, 30%; peste 13 ani, 10%. Single cu copil: în DH (DHX) până la
1 an, reducere 100%; de la 2 la 12 ani, 50%. Câine: nu este permis. Taxă stațiune: se
adaugă la tariful călătoriei la rezervare (cca. 1,30 EUR de adult/zi).
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O selecție a hotelurilor noastre suplimentare din Turcia
Catalogul DERTOUR pentru vara
2016 cuprinde o selecție ce pune
accent pe ofertele cu Early
 Booking Discount. Oferta com-
pletă, care include multe alte
destinații și hoteluri, o puteți
consulta în agențiile locale acre-
ditate DERTOUR în România. Tot
acolo veți obține informații deta-
liate cu privire la zborurile afe-
rente, posibilități de transfer și
închiriere mașini în regiunea în
care vă veți petrece concediul.

Side-Kumköy
Narcia
Resort |||||     

Complex hotelier modern și confor-
tabil, compus dintr-o clădire princi-
pală și 2 clădiri auxiliare. Plaja fru-
moasă, cu nisip fin, se află la numai
350 m distanță. Perfect pentru un
sejur relaxant într-o atmosferă des-
tinsă. 
Servicii: AYT14067 FH (AI)
de persoană/noapte de la 28 EUR

Riviera turcească

Side-Evrenseki
Sultan of 
Side |||||         

Hotel confortabil, situat în îndrăgita
regiune de vacanță Side-Evrenseki,
compus dintr-o clădire principală și
trei clădiri auxiliare cu 5 niveluri. În
arealul exterior se găsesc 4 piscine,
dintre care una cu 6 tobogane. 

Servicii: AYT27007 FH (AI)
de persoană/noapte de la 28 EUR

Riviera turcească

Side-Çolakli
Royal Taj
Mahal |||||      

Complex construit în anul 2015, ce
face parte din renumitul grup hote-
lier Stone. Destinația ideală pentru o
vacanță relaxantă împreună cu fa-
milia, într-o ambianță rafinată, cu
servicii excelente și bucătărie bună. 
Servicii: AYT14099 FH (AI)
de persoană/noapte de la 70 EUR

Riviera turcească

Antalya-Lara Beach
Sherwood Breezes
Resort |||||     

Resort modern și renovat. Excepțio-
nalul areal de piscine, cu o structură
terasată, pe mai multe niveluri, cu 4
tobogane și 2 bazine pentru copii,
reprezintă o încântare în special
pentru familiile cu copii mici. 
Servicii: AYT11011 FH (AI)
de persoană/noapte de la 55 EUR

Riviera turcească

Side-Evrenseki
Hotel Royal
Dragon |||||

  

Resort construit în stil oriental, di-
rect la plaja întinsă, cu nisip auriu,
din Evrenseki. Locul ideal pentru un
concediu activ cu întreaga familie,
într-o ambianță confortabilă.

Servicii: AYT14025 FH (AI)
de persoană/noapte de la 70 EUR

Riviera turcească

Side-Manavgat
Sultan of
Dreams |||||    

Destinație modernă de vacanță, cu am-
plasare chiar lângă plajă. În zona exte-
rioară îngrijită, un frumos areal de pis-
cine, care include, printre altele, piscină
de relaxare și activity-pool, precum și
un mic aquapark cu 5 tobogane.
Servicii: AYT14098 FH (AI)
de persoană/noapte de la 39 EUR

Riviera turcească

Side-Çolakli, Royal 
Alhambra
Palace |||||

   

Hotel poziționat direct la plaja lungă,
cu nisip fin. Frumosul complex cu 6 ni-
veluri se întinde pe un teren de cca.
60.000 mp și dispune de un vast areal
de piscine, cu terasă pentru plajă, șez-
longuri și umbrele de soare.
Servicii: AYT27016 FH (AI)
de persoană/noapte   de la 70 EUR 

Riviera turcească

Side-Sorgun
Voyage
Sorgun |||||     

Complex frumos, cu atmosferă ele-
gantă. Clădirea principală și cele 55
de vile construite în stil bungalow
sunt răspândite de-a lungul unei
grădini întinse și foarte frumos în-
treținute, înconjurată de o frumoasă
pădure de pin. 
Servicii: AYT14006 FH (AI)
de persoană/noapte de la 60 EUR

Riviera turcească

Side-Gündogdu
Terrace Elite
Resort |||||     

Resort nou și modern, înconjurat de
o grădină îngrijită în care se află un
frumos areal de piscine, cu un bazin
cu tobogane separat. La numai 600
m de plaja întinsă, cu nisip și cădere
lină spre mare. 
Servicii: AYT14091 FH (AI)
de persoană/noapte de la 43 EUR

Riviera turcească 

Antalya-Lara Beach
Royal Holiday
Palace |||||

   

Complex confortabil, cu un design
arhitectural surprinzător, în stilul
unui palat. Aici, cei mici au toate mo-
tivele să se bucure de vacanță: bazin
cu tobogan pentru copii, parc de dis-
tracții, loc de joacă și mini-club. 
Servicii: AYT14042 FH (AI)
de persoană/noapte de la 78 EUR

Riviera turcească

Belek, Maxx Royal
Belek Golf
Resort |||||     

Resort de primă clasă, care impune
noi standarde în ceea ce privește
serviciile și calitatea. Clădirea princi-
pală este construită în formă de se-
milună și încadrează frumos ex-
cepționalul areal de piscine, în care
sunt amplasate diverse vile. 
Servicii: AYT27015 FH (AI)
de persoană/noapte de la 138 EUR

Riviera turcească

Belek, Voyage Belek 
Golf &
Spa |||||          

Hotel stilat, amenajat cu mult bun-
gust și amplasat chiar lângă plajă.
Ideal pentru clienții care apreciază
bucătăria bună, ambianța elegantă
și serviciile prompte. Anumite zone
din cadrul hotelului sunt accesibile
numai adulților. 
Servicii: AYT12006 FH (AI)
de persoană/noapte de la 60 EUR

Riviera turcească

Side-Gündogdu
Diamond
Beach ||||         

Resort foarte frumos îngrijit și bine
administrat, compus din 4 clădiri co-
nectate între ele. Locul ideal pentru
zile de concediu relaxante și intere -
sante pentru întreaga familie, într-o
atmosferă tihnită.

Servicii: AYT14021 FH (AI)
de persoană/noapte de la 28 EUR

Riviera turcească

Antalya-Lara Beach
Hotel Royal
Wings |||||

   

Hotel modern, cu 10 etaje și arhi-
tectură interesantă, amplasat în
mijlocul unei grădini întinse, frumos
întreținute, cu palmieri frumoși și un
vast areal de piscine, cu aquapark. 

Servicii: AYT11010 FH (AI)
de persoană/noapte de la 78 EUR

Riviera turcească

Belek, Sherwood
Dreams
Resort |||||

   

Resort confortabil, pentru clienții cu
așteptări ridicate, amplasat chiar
lângă plaja întinsă și îngrijită, cu ni-
sip/pietricele. Șezlonguri și umbrele
de soare la piscină și pe plajă – in-
cluse, alături de WLAN în lobby,
baie cu aburi și saună. 
Servicii: AYT12026 FH (AI)
de persoană/noapte de la 46 EUR

Riviera turcească

Belek
Vera Seagate
Resort ||||

    

Complex hotelier atractiv, perfect pen-
tru o vacanță relaxată împreună cu co-
piii. Argumente în acest sens sunt, de
pildă, amplasarea chiar lângă plajă,
un mini-club cu programe de animație
și discotecă pentru copii, bazin pentru
copii și loc de joacă. 
Servicii: AYT12046 FH (AI)
de persoană/noapte de la 38 EUR

Riviera turcească

Belek
Adam & Eve
||||||

        

Un sejur la acest hotel absolut origi-
nal garantează accesul într-o lume
aparte, paradisiacă, ce poartă am-
prenta „Made in Heaven”. Locație
extravagantă, design minimalist în
alb, cu nenumărate oglinzi.

Servicii: AYT12007 FH (AI)
de persoană/noaptede la 100 EUR

Riviera turcească

Antalya-Kundu
IC Hotels
Residence |||||        

Elegantul complex impresionează
prin arhitectura de inspirație orien-
tală, grădina întinsă pe o suprafață
de cca. 70.000 mp și ambianța
plăcută. Locul ideal pentru turiștii
care își doresc un concediu liniștit,
cu servicii la cel mai înalt nivel. 
Servicii: AYT11014 FH (AI)
de persoană/noapte de la 78 EUR

Riviera turcească

Kemer-Kiris
Maxx Royal Kemer
Resort & Spa |||||   

Resort din clasa de lux, amplasat
într-o zonă de vis, la poalele
Munților Taurus. Aici veți avea parte
de servicii de primă clasă, ambianță
luxoasă și Suite superb amenajate.

Servicii: AYT18013 FH (AI)
de persoană/noapte de la 155 EUR

Riviera turcească
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DERTOUR

A: 1.4.-30.4. I 28.10.-7.11. B: 1.5.-28.5. I 16.10.-27.10. C: 29.5.-25.6. I 14.9.-15.10.
D: 26.6.-9.7. I 26.8.-13.9. E: 10.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 12% până la
31.3., suplimentar pentru sejur de min. 7 nopți 
reducere 9 EUR de adult/noapte pentru rezervare până la 31.1. 

Hotel Delphin Palace ||||| Antalya-Lara Beach

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Premium All inclusive 
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: zonă liniștită, direct la
plaja cu nisip/pietricele, lungă și fru-
mos îngrijită, din Lara. Numeroase
magazine, restaurante și baruri în
centrul Antalyei, la cca. 15 km. Ae-
roportul Antalya se află la o distanță
de cca. 10 km. 
Dotări: hotel luxos și elegant, cu 8
etaje și arhitectură interesantă. Re -
staurant cu terasă exterioară,
bucătărie bună, 7 restaurante à-la-
carte (italian, chinezesc, japonez,
grecesc, mexican, turcesc și cu spe-
cialități de pește, fiecare cu rezerva-
re), diverse baruri, piano-bar cu ring
de dans, lobby elegant, saloane,
amfiteatru, internet-café (contra
cost), WLAN în lobby, piscină aco-
perită cu jacuzzi, coafor, magazine,
lifturi panoramice, în grădina fru-
mos îngrijită, cu palmieri, un mare și
întins areal de piscine, inclusiv 3 pis-
cine cu apă dulce (dintre care 1 de
relaxare, de la 14 ani), aquapark cu
5 tobogane (pe ore), terase pentru
plajă, la piscină și pe plajă șezlon -
guri, saltele, umbrele de soare și pro-
soape, pool-bar/snack-bar, parcare. 
Camere: 557, confortabile și ame-
najate cu mult bun-gust, cca. 30
mp, cu duș/WC, foen, telefon, TV -
Sat cu canal muzical, filtru de ca-
fea/ceai, minibar, seif, A/C / încălzi-
re (pe ore), balcon.
• DUQ/EUQ: pe partea continen-

tală.
• DU/EU: cu vedere laterală la mare.
• DUM/EUM: cu vedere la mare.
• FU: apartamente pentru familii,

cca. 45 mp, aceleași dotări ca și
DU, 2 dormitoare cu ușă de
legătură, vedere laterală la mare.

EZ = DZ (DUQ/DU/DUM) în regim de
single.

Activităţi sportive: incluse: centru
de fitness, tenis de masă, aerobic, 2
terenuri de tenis cu nocturnă și
 echipament (garanție), volei pe plajă,
 închiriere hidrobiciclete și canoe, surf
cu certificat, polo. Contra cost:
bowling, fotbal de masă,  cursuri de
tenis, toate tipurile de sport nautic
cu motor pe plajă (furnizori locali).
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună, baie turcească. Contra cost:
masaj și diverse proceduri la centrul
Spa. 
Programe de agrement: incluse:
darts, în timpul zilei și seara progra-
me de animație și divertisment, con-
cursuri sportive, jocuri la piscină,
seara spectacole și discotecă, oca-
zional muzică live. Contra cost: bili-
ard, jocuri PC în Gamecenter.

All inclusive
Premium All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet va-

riat
• Mic dejun prelungit până la ora 11
• După-amiaza snack-uri, cafea,

ceai și prăjituri 
• Înghețată (pe ore)
• Snack-uri la miezul nopții

• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-
cale și de import non-stop

• 1 x de persoană/sejur opțional cina
la restaurant à-la-carte (cu rezer-
vare)

• Sucuri proaspăt stoarse (pe ore)
• Brunch duminica, cu șampanie
• Minibar alimentat zilnic cu bere,

băuturi răcoritoare și apă
• Room service între orele 0 - 6 

Bine de știut
Locul ideal pentru un concediu rela-
xant la mare, cu întreaga familie. 

Ideal pentru familii

Apartamente pentru familii
Reducere copii
Aquapark cu tobogane
Bufet pentru copii
Discotecă pentru copii, piscină
pentru copii
Loc de joacă
Cinema
Mini-club 4 - 12 ani (pe ore)

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT11002 FH
Cazare                                                                Bel.          A        B         C        D        E
DUQI     DZ/Du/WC/Bk/Landseite/AI                    2-4        79    111    142    148   152
DU I       DZ/Du/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI           2-4        82    115    146    152   155
DUMI    DZ/Du/WC/Bk/Meerblick/AI                   2-4        90    123    154    159   162
FU I        Fam.-Apt./Du/WC/Bk/seitl. Meerbl./AI   2-5      152    213    273    285   290
EUQI      EZ/Du/WC/Bk/Landseite/AI                    1         120    169    218    227   231
EU I       EZ/Du/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI            1         123    173    222    231   235
EUMI     EZ/Du/WC/Bk/Meerblick/AI                    1         135    184    234    242   246
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DUQ/DU/DUM până la 9 ani, 100%; de la 10 la 14 ani, 50%; peste 15
ani, 30%; a 4-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 14 ani, 50%; peste 15 ani nu
este posibil. Reducere: a 3-a și a 4-a persoană în FU, 100%; a 5-a persoană până la 14
ani, 100%; peste 15 ani nu este posibil.
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A: 1.4.-30.4. I 28.10.-7.11. B: 1.5.-28.5. I 16.10.-27.10. C: 29.5.-25.6. I 14.9.-15.10.
D: 26.6.-9.7. I 26.8.-13.9. E: 10.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
12% până la 31.3., suplimentar pentru sejur de min. 7 nopți 
reducere 9 EUR de adult/noapte pentru rezervare până la 31.1.

            Delphin Imperial |||||                                                              Antalya-Lara Beach

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Premium All inclusive
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: direct la plaja cu ni-
sip/pietricele, lungă și frumos îngri-
jită, din Lara. Numeroase posibilități
de shopping în imediata apropiere,
baruri și o paletă largă de restauran-
te și magazine în centrul Antalyei, la
cca. 15 km. Aeroportul Antalya se
află la cca. 10 km distanță.
Dotări: clădire cu 9 niveluri, cu re -
staurant și terasă exterioară, 8 re -
staurante à-la-carte (mexican, asia -
tic, grecesc, turcesc, italian,
franțuzesc, Steak și cu specialități de
pește), 9 baruri, patiserie, sală de
primire elegantă cu zonă de ședere,
internet-café (contra cost), WLAN,
piscină acoperită (în extrasezon),
coafor, galerie comercială, magazi-
ne, 10 lifturi panoramice, în arealul
exterior vast și frumos întreținut 3
piscine (dintre care 1 cu tobogan),
fiecare cu terasă pentru plajă, șez-
longuri și umbrele de soare, pool-
bar/snack-bar, pe plajă șezlonguri și
umbrele de soare, prosoape de
baie/la piscină, parcare. 
Camere: 650, luxoase și moderne,
cca. 35 mp, cu duș/WC, foen, tele-
fon, TV - Sat cu canal muzical, filtru
de cafea/ceai, minibar, seif, A/C /
încălzire (pe ore), balcon, pe partea
continentală (DUQ/EUQ).
• DU/EU: aceleași dotări ca și DUQ,

pe partea cu marea.
• FU: apartamente pentru familii,

cca. 56 mp, 2 dormitoare cu cori-
dor între ele, pe partea cu marea. 

EZ = DZ (DUQ/DU) în regim de sin-
gle.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, teren de
tenis, volei pe plajă, boccia, canoe,
hidrobiciclete, gimnastică în apă,
aerobic, step, aquapark. Contra

cost: sporturi nautice cu motor pe
plajă (furnizori locali), cursuri de te-
nis, bowling. 
Wellness: incluse: baie turcească,
saună. Contra cost: diverse proce-
duri și masaj la modernul centru
Spa.
Programe de agrement: incluse:
darts, în timpul zilei și seara nume-
roase programe de animație și di-
vertisment, discotecă, cinema. Con-
tra cost: biliard.

All inclusive
Premium All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet va-

riat, în restaurantul principal
• Mic dejun prelungit până la ora 11
• Snack-uri în timpul zilei (pe ore)
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri

și produse de patiserie
• Înghețată (pe ore)
• Snack-uri la miezul nopții
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale și de import non-stop
• 1 x de persoană/sejur cina la re -

staurant à-la-carte (cu rezervare)
• Brunch duminica, cu șampanie
• Sucuri proaspăt stoarse (pe ore)
• Minibar alimentat zilnic cu bere,

băuturi răcoritoare și apă
• Room service între orele 0 - 6 

Bine de știut
• Hotel de lux impozant, aparținând

celebrului grup hotelier Delphin
• Stil arhitectural impresionant, cu

cupole și turnulețe tipice hoteluri-
lor Delphin. Turnulețele amintesc
de clădirea Chrysler din New York

• Resortul oferă toate premisele ne-
cesare unui concediu de vis la ma-
re, într-o atmosferă de lux, în
mijlocul unei grădini vaste, extra-
ordinar de frumoase

Ideal pentru familii

Apartamente pentru familii
Reducere copii
Aquapark 
Animație pentru copii
Bazin cu tobogan pentru copii 
Bufet pentru copii
Cinema pentru copii, discotecă
pentru copii
Mini-club 4 - 12 ani (pe ore)
Loc de joacă

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT27011 FH
Cazare                                                          Bel.            A         B         C         D          E
DUQI     DZ/Du/WC/Bk/Landseite/AI              2-4          95    129     172    174     182
DU I       DZ/Du/WC/Bk/Meerseite/AI             2-4        100    134     177    179     187
FU I        Fam.-Apt./Du/WC/Bk/Meerseite/AI   2-5        185    248     327    332     341
EUQI      EZ/Du/WC/Bk/Landseite/AI              1           142    193     257    262     273
EU I       EZ/Du/WC/Bk/Meerseite/AI              1           150    201     265    269     280
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DUQ/DU până la 6 ani, 100%; de la 7 la 14 ani, 50%; peste 15 ani, 30%;
a 4-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 14 ani, 50%; peste 15 ani nu este posibil.
Reducere: a 3-a și a 4-a persoană în FU, 100%; a 5-a persoană până la 14 ani, 100%;
peste 15 ani nu este posibil.
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DERTOUR

A: 1.4.-30.4. I 28.10.-7.11. B: 1.5.-28.5. I 16.10.-27.10. 
C: 29.5.-25.6. I 14.9.-15.10. D: 26.6.-9.7. I 26.8.-13.9. E: 10.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
12% până la 31.3., suplimentar pentru sejur de min. 7 nopți 
reducere 9 EUR de adult/noapte pentru rezervare până la 31.1. 

Delphin Diva ||||| Antalya-Lara Beach

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT11006 FH
Cazare                                                         Bel.        A           B          C           D           E
DUAI     DZ/Du/WC/Bk/Landseite/AI             2-4      75      110     141       146      151
DUBI      DZ/Du/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI     2-4      78      114     145       151      154
DUMI    DZ/Du/WC/Bk/Meerblick/AI             2-4      86      122     153       158      161
FU I        Fam.-Zim./Du/WC/Bk/seitl. M/AI     2-5    147      211     272       283      288
EUAI      EZ/Du/WC/Bk/Landseite/AI             1       115      167     216       225      227
EUBI      EZ/Du/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI     1       119      171     220       229      230
EUMI     EZ/Du/WC/Bk/Meerblick/AI             1       131      182     232       240      241
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DUA/DUB/DUM până la 9 ani, 100%; de la 10 la 14 ani, 50%; peste 15
ani, 30%; a 4-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 14 ani, 50%; peste 15 ani nu
este posibil. Reducere: a 3-a și a 4-a persoană în FU, 100%; a 5-a persoană până la 14
ani, 100%; peste 15 ani nu este posibil. 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Premium All inclusive
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: direct la plaja cu ni-
sip/pietricele, lungă și frumos îngri-
jită. Posibilități de shopping, baruri
și restaurante în centrul Antalyei, la
cca. 15 km. Aeroportul Antalya se
află la o distanță de cca. 10 km. 
Dotări: hotel compus dintr-o clădi-
re cu 6 niveluri, în mijlocul unei mi-
nunate și întinse grădini cu palmieri.
Restaurant cu terasă exterioară,
bucătărie foarte bună și vedere fru-
moasă la mare, 7 restaurante à-la-
carte (turcesc, italian, japonez,
 Sushi, oriental, mexican și cu specia-
lități de pește, fiecare cu rezervare),
diverse baruri, foaier elegant cu
zonă de ședere și TV - Sat, internet-
café (contra cost), WLAN, jacuzzi,
piscină acoperită (cca. 135 mp, în
extrasezon), magazine, lifturi pano-
ramice, în grădina frumoasă și foar-
te îngrijită – piscină (cca. 2.300 mp)
cu tobogane, terasă pentru plajă, pe
plajă și la piscină șezlonguri, saltele
și umbrele de soare, parcare.
Camere: 462, confortabile, mobi-
late cu atenție la detalii, cca. 28 mp,
cu duș/WC, foen, telefon, TV - Sat cu
canal muzical, filtru de cafea/ceai,
minibar, seif, A/C / încălzire (pe ore),
balcon (DUA/EUA).
• DUB/EUB: aceleași dotări ca și

DUA, suplimentar cu vedere late-
rală la mare.

• DUM/EUM: aceleași dotări ca și
DUA, suplimentar cu vedere di-
rectă la mare.

• FU: camere pentru familii, cca. 47
mp, în stil Maisonette, în galerie
posibilități de dormit suplimenta-
re, vedere laterală la mare.

EZ = DZ (DUA/DUB/DUM) în regim
de single.
Activităţi sportive: incluse: cen-
tru de fitness, tenis de masă, teren
de tenis, volei pe plajă, boccia, ca-
noe, hidrobiciclete, surf (cu certifi-
cat). Contra cost: echipament de te-

nis, bowling, sporturi nautice cu
motor pe plajă (furnizori locali). 
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună, baie turcească. Contra cost:
diverse proceduri și masaj la moder-
nul centru Spa. 
Programe de agrement: incluse:
darts, programe variate de ani-
mație, seara divertisment, ocazional
muzică live, discotecă, cinema. Con-
tra cost: biliard, jocuri PC în Game-
center.

All inclusive
Premium All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet va-

riat, în restaurantul principal
• Mic dejun prelungit până la ora 11
• Snack-uri în timpul zilei (pe ore)
• Înghețată (pe ore)
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri

și produse de patiserie
• Snack-uri la miezul nopții
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale și de import non-stop
• 1 x de persoană/sejur cina într-un

restaurant à-la-carte (cu rezervare)
• Sucuri de fructe la Vitamin-bar
• Brunch duminica, cu șampanie
• Minibar alimentat zilnic cu bere,

băuturi răcoritoare și apă
• Room service între orele 0 - 6 

Bine de știut
• Hotel din clasa de lux, cu foarte

mulți clienți fideli
• Aici vă puteți bucura de un conce-

diu relaxant și totodată dinamic,
într-o ambianță de lux. Lăsați-vă
răsfățați de serviciile curtenitoare
ale personalului prietenos și bucu-
rați-vă de combinația unică dintre
lux și tradiție oferită de acest hotel 

Ideal pentru familii

Camere pentru familii
Reducere copii
Zonă pentru bebeluși
Bazin cu tobogan pentru copii
Bufet pentru copii
Cărucioare pentru copii (cu rezer-
vare)
Discotecă pentru copii
Mini-club 4 - 12 ani (pe ore)
Loc de joacă 

Wohnbeispiel 
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A: 1.4.-10.4. B: 11.4.-4.5. I 18.10.-7.11. C: 5.5.-25.5. I 1.10.-17.10. D: 26.5.-8.6. 
E: 9.6.-5.7. I 6.9.-30.9. F: 6.7.-20.7. I 21.8.-5.9. G: 21.7.-20.8.

 Early Booking: reducere 18% până la 29.2., după această dată 
15% până la 30.4., suplimentar pentru sejur de min. 7 nopți, 
reducere 5 EUR de adult/noapte pentru rezervare până la 29.2. Wohnbeispiel 

Titanic Beach Lara ||||| Antalya-Lara Beach

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: direct la plaja lungă, cu
nisip/pietricele, din Lara Beach. Cen-
trul orașului Antalya, cu diverse baruri
și posibilități de shopping, se află la
cca. 10 km, iar aeroportul Antalya la
cca. 12 km.
Dotări: complex Deluxe modern şi
confortabil, construit în formă de va-
por, pe o suprafaţă de cca. 95.000
mp, compus dintr-o clădire principală
cu 9 etaje și clădiri auxiliare. Restau-
rant principal cu terasă exterioară,
bucătărie bună, diverse restaurante
à-la-carte (italian, turcesc, specialități
de pește, contra unei taxe modice),
diverse baruri, patiserie (pe ore, vara),
lobby elegant, saloane, internet-café
(contra cost), WLAN, jacuzzi, piscină
acoperită, cu încălzire și cu bazin se-
parat pentru copii, coafor, magazine,
medic şi asistentă medicală (pe ore),
lifturi, în grădina îngrijită și frumos
amenajată vast areal de piscine, care
aproape că înconjoară întreg comple-
xul hotelier, 2 piscine (1 de dimensi -
uni olimpice, 1 de dimensiuni semi-
olimpice cu încălzire), piscină de rela-
xare, aquapark cu tobogane (cu orar),
mai multe terase pentru plajă, la pis-
cină și pe plajă şezlonguri, saltele,
umbrele de soare și prosoape, pool-
bar/snack-bar, bar pe plajă, parcare. 
Camere: 586, confortabile și moder-
ne, în clădirea principală, cca. 26 mp,
cu baie/WC, foen, telefon, TV - Sat cu
canal muzical, minibar, seif,  A/C /
încălzire (pe ore, în funcție de sezon),
balcon (DA/EA).
• DAA/EAA: aceleaşi dotări ca şi

DA, vedere laterală la mare.
• FA: apartamente pentru familii, în

clădirea auxiliară, cca. 45 mp,
dormitor, living cu zonă de dormit
cu uşă de legătură. 

EZ = DZ (DA/DAA) în regim de sin-
gle. 
Activităţi sportive: incluse: cen-
tru de fitness, tenis de masă, aero-
bic, mini-fotbal, baschet, volei pe
plajă, canoe, 4 terenuri de tenis, hi-
drobiciclete, surf cu certificat. Con-
tra cost: bowling, nocturnă la tenis,
cursuri de tenis, rachete și mingi de
tenis, toate tipurile de sport nautic
cu motor pe plajă (furnizori locali).
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună, baie turcească. Contra cost:
masaj şi diverse proceduri la bine
echipatul Beauty farm (acces de la
16 ani). 
Programe de agrement: incluse:
în timpul zilei şi seara programe de
animație și divertisment, amfiteatru,
discotecă. Contra cost: biliard, jo -
curi PC în Gamecenter.

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Mic dejun prelungit
• Snack-uri în timpul zilei
• Îngheţată (pe ore)
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri

și produse de patiserie
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale şi de import non-stop

• Snack-uri la miezul nopţii
• Room service între orele 2 - 7

(băuturi și preparate contra cost)
• Minibar alimentat zilnic cu bere,

băuturi răcoritoare şi apă

Bine de știut
Destinaţia ideală pentru un conce-
diu la standarde înalte într-o ambi-
anţă confortabilă

Ideal pentru familii 

Apartamente pentru familii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Aquapark cu tobogane
Baby-sitter (la cerere, contra
cost)
Animație/discotecă pentru copii
Bazin cu tobogan pentru copii
Bufet pentru copii
Loc de joacă/cameră de joacă
Mini-club 4 - 12 ani 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT11004 FH
Cazare                                                       Bel.          A      B      C      D       E       F     G
DA I       DZ/B/WC/Bk/Landseite/AI             2-4        62    81  101  110  123  129 143
DAAI     DZ/B/WC/Bk/seitl. Meerbl./AI        2-4        66    85  105  114  127  133 147
FA I        Fam.-Apt./B/WC/Bk/NH/Gbl./AI    2-4      117  151  184  199  222  242 260
EA I       EZ/B/WC/Bk/Landseite/AI              1-2        94  122  152  167  183  194 214
EAAI      EZ/B/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI     1-2      100  128  158  173  188  199 220
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 7 nopți. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DA/DAA până la 8 ani, 100%; de la 9 la 11 ani, 50%; peste 12 ani, 30%;
a 4-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, 50%; peste 12 ani nu este posibil.
Reducere: a 3-a persoană în FA, 100%; a 4-a persoană până la 11 ani, 100%; peste 12
ani nu este posibil. Single cu copil: în EA/EAA până la 8 ani, 100%.
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DERTOUR

A: 28.10.-7.11. B: 1.5.-28.5. I 16.10.-27.10. C: 29.5.-25.6. I 14.9.-15.10. 
D: 26.6.-9.7. I 26.8.-13.9. E: 10.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
12% până la 31.3., suplimentar pentru sejur de min. 7 nopți 
reducere 9 EUR de adult/noapte pentru rezervare până la 31.1. 

Botanik Exclusive Resort Lara ||||| Antalya-Lara Beach

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă 
• Cameră tarif promo
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: direct la plaja lungă, cu
nisip/pietricele și cădere lină spre
mare. Numeroase posibilități de
shopping și distracție în centrul An-
talyei, la cca. 15 km distanță.
Legături bune dolmuș și taxi. Aero-
portul Antalya se află la cca. 10 km. 
Dotări: resort modern, renovat,
compus din clădiri cu mai multe eta-
je, conectate între ele. Restaurant
principal cu bucătărie bună și terasă
exterioară, cafenea și ceainărie, ba-
ruri, patiserie, lobby spațios, WLAN,
jacuzzi, piscină acoperită, salon de
înfrumusețare, coafor, magazine,
lifturi, în grădina vastă 3 piscine
(dintre care una cu 3 tobogane), fie-
care cu terasă pentru plajă, șezlon-
guri și umbrele de soare, pool-
bar/snack-bar, pe plajă șezlonguri și
umbrele de soare, parcare.
Camere: 534, confortabile și mo-
derne, cca. 32 mp, cu duș/WC, foen,
telefon, TV - Sat cu LCD și canal mu-
zical, WLAN, minibar, seif, A/C /
încălzire (pe ore), balcon, pe partea
continentală (DUQ/EUQ).
• DUX: camere cu tarif special, ace-

leași dotări ca și DUQ, dar cu dis-
ponibilitate limitată.

• DUA/EUA: aceleași dotări ca și
DUQ, suplimentar cu vedere late-
rală la mare.

• DUM/EUM: aceleași dotări ca și
DUQ, suplimentar cu vedere la
mare.

• FU: apartamente pentru familii,
cca. 43 mp, ca și DUQ, 2 dormi-
toare cu ușă de legătură, 1 x
duș/WC. 

EZ = DZ (DUQ/DUA/DUM) în regim
de single.
Activităţi sportive: incluse: sală

de fitness, volei pe plajă, boccia, vo-
lei, tenis de masă, teren de tenis cu
nocturnă. Contra cost: echipament
de tenis, sporturi nautice cu motor
pe plajă (furnizori locali), bowling. 
Wellness: incluse: saună, baie tur-
cească. Contra cost: diverse proce-
duri și masaj la modernul centru Spa. 
Programe de agrement: incluse:
în timpul zilei și seara program de
divertisment cu spectacole, ocazio-
nal muzică live, discotecă, cinema.
Contra cost: jocuri video în Game-
center. 

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet va-

riat
• Mic dejun prelungit 
• Snack-uri în timpul zilei
• Înghețată (pe ore)
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri

și produse de patiserie
• Snack-uri la miezul nopții
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale non-stop
• Minibar alimentat zilnic cu bere,

băuturi răcoritoare și apă

Bine de știut
Locul ideal pentru un concediu la
standarde înalte, într-o atmosferă
confortabilă.

Ideal pentru familii

Apartamente pentru familii
Reducere copii
Mini-club 4 - 12 ani
Bufet pentru copii
Cărucioare pentru copii (cu re -
zervare/garanție)
Discotecă pentru copii
Loc de joacă
Cameră de joacă

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT11013 FH
Cazare                                                       Bel.          A           B           C           D           E
DUXI     DZ/Du/WC/Bk/Sparpreis/AI           2-4        61        96      127      135      140
DUQI     DZ/Du/WC/Bk/Landseite/AI          2-4        67      101      133      138      144
DUAI     DZ/Du/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI  2-4        73      108      139      144      150
DUMI    DZ/Du/WC/Bk/Meerblick/AI          2-4        77      111      143      148      154
FU I        Fam.-Apt./Du/WC/Bk/AI               2-4      128      188      246      253      266
EUQI      EZ/Du/WC/Bk/Landseite/AI           1          100      152      201      207      219
EUAI      EZ/Du/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI  1          110      161      211      217      228
EUMI     EZ/Du/WC/Bk/Meerblick/AI          1          115      167      216      222      233
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DUX/DUQ/DUA/DUM până la 9 ani, 100%; de la 10 la 14 ani, 50%; peste
15 ani, 30%; a 4-a persoană până la 1 an, 100%; de la 2 la 14 ani, 50%; peste 15 ani nu
este posibil. Reducere: a 3-a și a 4-a persoană în FU, 100%.

Wohnbeispiel Modellbild

Wohnbeispiel Modellbild

Nou renovat

Modellbild

Modellbild

Modellbild Modellbild
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A: 18.3.-10.4. B: 11.4.-28.4. C: 11.10.-7.11. D: 29.4.-15.5. 
E: 16.5.-16.6. I 14.9.-10.10. F: 17.6.-14.7. I 24.8.-13.9. G: 15.7.-23.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.3., după această dată 
20% până la 30.4. 
Ofertă specială: reducere 15% pentru sejur de min. 7 nopți și sosire 
11.5.-17.5., 19.10.-31.10. 
(Early Booking-ul, oferta specială și avantaj 60plus nu se pot cumula)

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT11022 FH
Cazare                                               Bel.          A       B        C         D        E        F       G
DB I       DZ/B/WC/Economy/AI           2-3         44    46     63      71     84  100  113
DA I       DZ/B/WC/Bk/AI                     2-3         49    51     67      76     89  105  117
DAMI    DZ/B/WC/Bk/Meerblick/AI     2-3         55    56     72      81     94  110  122
FA I        Fam.-Zim./B/WC/Bk/AI          2-4         82    86   110    123   142  167  185
FAAI      Fam.-Apt./B/WC/Bk/AI          2-4         86    91   119    135   157  186  207
EB I        EZ/B/WC/Economy/AI           1            66    69     94    107   126  150  169
EA I       EZ/B/WC/Bk/AI                     1-2         74    77   101    114   133  157  176
EAMI     EZ/B/WC/Bk/Meerblick/AI     1-2         82    85   108    122   141  165  183
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DB/DA/DAM până la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 30%. Reducere: a 
3-a persoană în FA/FAA, 100%; a 4-a persoană până la 13 ani, 100%; peste 14 ani în FA
nu este posibil; în FAA, 88%. Single cu copil: în EA/EAM până la 13 ani, 100%. Avan-
taj 60plus: peste 60 ani, reducere 10%. 

COOEE Fame Residence Lara & Spa ||||| Antalya-Lara BeachNOU

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră Economy
• Super Early Booking
• Avantaj 60plus
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: direct la frumoasa
plajă, cu nisip/pietricele, din Lara. Di-
verse baruri și magazine în centrul
Antalyei, la cca. 16 km. Legături bu-
ne dolmuș și taxi. Aeroportul Antalya
se află la o distanță de cca. 14 km. 
Dotări: complex hotelier impozant,
cu 9 niveluri. Restaurant principal cu
terasă exterioară, 4 restaurante à-
la-carte (italian, turcesc, mexican,
chinezesc), zonă de primire impre-
sionantă cu recepție, bar și zonă de
ședere, 6 baruri, cafenea, internet
(contra cost), WLAN, piscină acope-
rită cu bazin separat pentru copii (în
extrasezon), magazine, coafor, me-
dic (pe ore), lifturi, în zona exterioa -
ră îngrijită și mărginită de palmieri
un frumos areal de piscine, piscină
separată cu 4 tobogane (pe ore), te-
rase pentru plajă, la piscină și pe
plajă șezlonguri, saltele și umbrele
de soare, pool-bar/bar pe plajă, pro-
soape la piscină/pe plajă, parcare. 
Camere: 442, cca. 25 mp, cu
baie/WC, foen, telefon, TV - Sat cu
canal muzical, WLAN, filtru de ca-
fea/ceai, minibar, seif, A/C / încălzi-
re (în funcție de sezon), balcon
(DA/EA).
• DB/EB: camere Economy, aceleași

dotări ca și DA, dar fără balcon, cu
disponibilitate limitată.

• DAM/EAM: aceleași dotări ca și
DA, suplimentar cu vedere la ma-
re.

• FA: camere pentru familii, ace-
leași dotări ca și DA, mai spațioa-
se, cca. 35 mp, cu posibilități de
dormit suplimentare.

• FAA: apartamente pentru familii,
cca. 48 mp, 2 dormitoare cu ușă
de legătură, baie/WC și duș sepa-
rat. 

EZ = DZ (DB/DA/DAM) în regim de
single.
Activităţi sportive: incluse: cen-

tru de fitness, 2 terenuri de tenis,
gimnastică, step, aerobic, volei pe
plajă, polo. Contra cost: echipa-
ment de tenis și nocturnă, bowling,
sporturi nautice pe plajă (furnizori
locali). 
Wellness: incluse: jacuzzi, baie cu
aburi, saună, baie turcească. Contra
cost: masaj și diverse proceduri la
centrul Spa confortabil și bine echi-
pat. 
Programe de agrement: incluse:
darts, boccia, în timpul zilei progra-
me de animație cu activități sportive
și jocuri, seara spectacole în amfi-
teatru și ocazional muzică live, dis-
cotecă. Contra cost: biliard, jocuri
video în Gamecenter. 

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet va-

riat
• Mic dejun prelungit
• Snack-uri în timpul zilei
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri

și produse de patiserie 
• Snack-uri la miezul nopții
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale și de import între orele 10 -
24

• Minibar alimentat zilnic cu băuturi
răcoritoare și apă

• 1 x de persoană/săptămână cina
la restaurant à-la-carte

Bine de știut 
• Sucuri proaspăt stoarse și băuturi

la discotecă, contra cost
• Resortul confortabil și foarte apre-

ciat oferă toate condițiile necesare
unui concediu relaxant împreună
cu familia

• În cadrul hotelului au loc, la inter-
vale regulate, cursuri de limbi
străine, gătit și dans oriental 

Ideal pentru familii

Camere pentru familii
Apartamente pentru familii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Baby-sitter (la cerere, contra
cost)
Scaune pentru copii la restauran-
te
Bufet pentru copii la cină
Cinema
Închiriere cărucioare pentru co-
pii, la cerere
Mini-club 4 - 12 ani (de 5 x pe
săptămână)
Loc de joacă 

COOEE Hotel
Conform motto-ului hotelului 
– „Răsfăț, relaxare, comuniune.” –
aici este locul în care dorințele
dvs. se vor împlini, ca de ex.: 

• Bucătărie contemporană lejeră
la elegantul bistro COOEE 

• WLAN de mare viteză, gratuit,
în întregul resort

• COOEE pool-service cu băuturi
reci, fructe proaspete sau pro-
soape reci

• Zilnic o sticlă de apă în cameră 
• Zone de relaxare, precum zona

chill-out sau piscinele pentru adulți 
• Ofertă de activități sportive și

wellness

Wohnbeispiel 
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 Early Booking: reducere 15% până la 31.3., după această dată 
10% până la 30.4., suplimentar pentru sejur de min. 7 nopți reducere 
4 EUR de adult/noapte pentru rezervare până la 29.2. 
Concediu prelungit: reducere 5% pentru sejur de min. 22 nopți 

A: 1.4.-27.4. B: 18.10.-7.11. C: 28.4.-13.5. D: 14.5.-6.6. I 26.9.-17.10.
E: 7.6.-3.7. I 8.9.-25.9. F: 4.7.-22.7. I 26.8.-7.9. G: 23.7.-25.8.

Concorde De Luxe Resort ||||| Antalya-Lara Beach

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Premium All inclusive
• Cameră tarif promo
• Concediu prelungit
• Reducere copii
• Avantaj 60plus
• Servicii pe plajă incluse 
• Servicii extra incluse 

Localizare: chiar lângă plaja cu ni-
sip/pietricele, lungă și frumos îngri-
jită. Magazine, baruri și posibilități
de distracție în imediata apropiere.
Până în centrul Antalyei sunt cca. 15
km. Aeroportul Antalya se află la
cca. 11 km distanță. 
Dotări: resort modern și conforta-
bil. Restaurant principal cu zonă ex-
terioară și bucătărie bună, 6 restau-
rante à-la-carte (italian, asiatic, tur-
cesc, Steak, Barbecue, specialități
de pește), diverse baruri, recepție
impozantă cu zonă de ședere, inter-
net, WLAN, jacuzzi, piscină acope-
rită, magazine, lifturi, în grădina
vastă frumos areal de piscine, cu te-
rasă pentru plajă, pe plajă și la pis-
cină șezlonguri, saltele și umbrele
de soare, pool-bar/snack-bar/bar pe
plajă, prosoape de baie/la piscină,
parcare.
Camere: 401, moderne și foarte
elegante, cu baie/WC, foen, telefon,
TV - Sat cu canal muzical, conexiune
internet, WLAN, minibar, seif, A/C /
încălzire (în funcție de sezon), bal-
con (DA/EA).
• DAX: camere cu tarif special,

dotări ca și DA, dar cu disponibili-
tate limitată.

• DAM/EAM: cu vedere la mare.
• FAM: camere pentru familii, living

cu zonă de dormit, în galeria de
sus 2 paturi suplimentare, duș su-
plimentar, vedere la mare.

• KA: Juniorsuite, mai spațioase,
compuse dintr-un living cu zonă
de dormit, cu posibilități de dormit
suplimentare, duș suplimentar. 

EZ = DZ (DA/DAM) în regim de sin-
gle.

Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, gimnas-
tică, aerobic, teren de tenis, echipa-
ment de tenis, baschet, fotbal, volei
pe plajă, boccia, minigolf, mini-fot-
bal. Contra cost: nocturnă la tenis,
bowling (de la 16 ani), cursuri de te-
nis, sporturi nautice pe plajă (furni-
zori locali).
Wellness: incluse: saună, baie tur-
cească. Contra cost: diverse proce-
duri la centrul Spa, ca de ex.: Hot
Stone, băi cu nămol, hidroterapie și
masaj. 
Programe de agrement: incluse:
darts, zilnic animație și spectacole,
seara ocazional muzică live, disco-
tecă. Contra cost: jocuri video în
Gamecenter, biliard. 
Copii: incluse: mini-club 6 - 12 ani
(în sezonul de vârf), loc de joacă, ba-
zin pentru copii. Contra cost: baby-
sitter (la cerere). 

All inclusive
Premium All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet 
• Mic dejun prelungit până la ora 11
• Snack-uri în timpul zilei (pe ore)
• Înghețată (pe ore)
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri

și produse de patiserie
• Patiserie Gözleme 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT14054 FH
Cazare                                                              Bel.      A     B      C      D      E      F     G
DAXI     DZ/B/WC/Bk/Sparpreis/AI                    2-4    73   74    90  109  120 124 137
DA I       DZ/B/WC/Bk/AI                                   2-4    76   77    95  113  123 128 141
DAMI    DZ/B/WC/Bk/Meerblick/AI                   2-4    82   84  101  119  130 135 148
FAMI     Fam.-Zim./B/WC/Bk/M/Maisonette/AI  2-4  154 156  190  228  250 260 286
KA I       Juniorsuite/B/WC/Bk/AI                       2-4  111 113  137  165  181 190 210
EA I       EZ/B/WC/Bk/AI                                   1-2  114 116  142  169  185 193 212
EAMI     EZ/B/WC/Bk/Meerblick/AI                    1-2  123 125  152  178  194 202 221
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DAX/DA/DAM/KA până la 9 ani, 100%; peste 10 ani, 30%; a 4-a per -
soană până la 2 ani, 100%; de la 3 la 9 ani, 50%; peste 10 ani nu este posibil. Reducere:
a 3-a și a 4-a persoană în FAM, 100%. Single cu copil: în EA/EAM până la 9 ani, 100%.
Avantaj 60plus: peste 60 ani, reducere 5% în KA.

• Snack-uri la miezul nopții
• Restaurante à-la-carte (cu taxă

modică rezervare)
• Minibar alimentat zilnic cu bere,

băuturi răcoritoare și apă
• Room service între orele 2 - 7

(băuturi contra cost)
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale și de import non-stop

Bine de știut
• Reducere 20% la procedurile Spa

pentru sejur de min. 7 nopți și re-
zervare până la 30.4. (nu se poate
cumula cu Early Booking-ul și
oferta pentru concediu prelungit) 

• Hotelul are un aspect impunător și
forma unui avion supersonic Con-
corde 

• Ideal pentru un concediu relaxant
cu întreaga familie

Raport optim

 calitate/preț
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A: 18.3.-30.4. B: 16.10.-7.11. C: 1.5.-24.5. D: 25.5.-10.6. I 17.9.-15.10. 
E: 11.6.-13.7. I 26.8.-16.9. F: 14.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 31.3.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT12049 FH
Cazare                                                   Bel.          A        B        C         D          E         F
DJXI       DZ/BoD/WC/Bk/Economy/AI     2-3         44      51     63       75       87      98
DJ I        DZ/BoD/WC/Bk/AI                    2-3         47      54     66       79       90    101
FJ I         Fam.-Apt./BoD/WC/Bk/AI         2-4         71      83     99     120     137    154
EJ I        EZ/BoD/WC/Bk/AI                    1-2         64      82     99     120     137    154
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DJX/DJ până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%. Reducere: a 3-a per-
soană în FJ, 100%; a 4-a persoană până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 67%. Single cu
copil: în EJ până la 12 ani, 100%.

COOEE Belek Beach Resort ||||| BelekNOU

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră Economy
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Reducere single cu copil
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: direct la plaja întinsă,
cu nisip/pietricele și cădere abruptă
spre mare. Până în Belek sunt cca. 7
km, respectiv până în Serik cca. 15
km. Legături regulate dolmuș și taxi.
Aeroportul Antalya se află la cca. 35
km distanță. 
Dotări: resort confortabil, compus
din 6 complexuri de clădiri cu 4 nive-
luri, în mijlocul unui areal îngrijit cu
o suprafață totală de cca. 38.000
mp. Restaurant principal cu terasă
exterioară, 2 restaurante à-la-carte
(turcesc și italian), diverse baruri,
patiserie, zonă de primire modernă,
cu recepție și zonă de ședere,
WLAN, internet-café (contra cost),
magazine, coafor, medic și asistentă
medicală (pe ore), piscină acoperită
(în extrasezon), lift, în zona exteri -
oară frumos întreținută 2 piscine
(dintre care una cu 3 tobogane, pe
ore), fiecare cu terasă pentru plajă,
pe plajă și la piscină șezlonguri și
umbrele de soare, pool-bar/snack-
bar, parcare. 
Camere: 460, primitoare și lumi-
noase, cca. 28 mp, cu baie sau
duș/WC, foen, telefon, TV - Sat cu
LCD și canal muzical, WLAN, mini-
bar, seif, A/C / încălzire (în funcție de
sezon), balcon (DJ/EJ). DJX camere
Economy, aceleași dotări ca și DJ,

dar ceva mai mici, cu disponibilitate
limitată. FJ apartamente pentru fa-
milii, cca. 40 mp, 2 dormitoare cu
ușă de legătură, 1 x baie sau
duș/WC. EZ = DZ (DJ) în regim de
single.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, aerobic, gimnastică în
apă, minigolf, baschet, volei pe
plajă, tenis de masă, teren de tenis
(nocturnă contra cost) cu echipa-
ment. Contra cost: sporturi nautice
pe plajă (furnizori locali). 
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună, baie turcească. Contra cost:
masaj și diverse proceduri la centrul
Spa. 
Programe de agrement: incluse:
darts, boccia, în timpul zilei ani-
mație, seara spectacole și ocazional
muzică live, discotecă. Contra cost:
biliard, jocuri video în Gamecenter.
Copii: incluse: mini-club 3 - 7 ani și
junior-club 8 - 12 ani (fiecare pe ore),
parc de distracții (până la 8 ani, pe
ore), loc de joacă, bazin pentru copii.
Contra cost: baby-sitter (la cerere). 

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet 
• Mic dejun prelungit până la ora 11
• Mic dejun dimineața devreme între

orele 1 - 6:30
• Snack-uri în timpul zilei (pe ore)
• Snack-uri la miezul nopții între

orele 24 - 1
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri
• Înghețată (pe ore)
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale non-stop
• Minibar alimentat zilnic cu băuturi

răcoritoare și apă
• 1 x de persoană/sejur opțional cina

la restaurant à-la-carte (cu rezer-
vare)

Bine de știut
• Sucuri proaspăt stoarse, precum și

băuturi la sticlă și la doză contra
cost

• Locul ideal pentru un concediu re-
laxant, într-o atmosferă plăcută,
perfectă pentru familii

COOEE Hotel
Conform motto-ului hotelului 
– „Răsfăț, relaxare, comuniune.” –
aici este locul în care dorințele
dvs. se vor împlini, ca de ex.: 

• Bucătărie contemporană lejeră
la elegantul bistro COOEE 

• WLAN de mare viteză, gratuit,
în întregul resort

• COOEE pool-service cu băuturi
reci, fructe proaspete sau pro-
soape reci

• Zilnic o sticlă de apă în cameră 
• Zone de relaxare, precum zona

chill-out sau piscinele pentru adulți 
• Ofertă de activități sportive și

wellness

A: 18.3.-29.4. I 18.10.-7.11. B: 30.4.-27.5. I 4.10.-17.10. C: 28.5.-24.6. I 27.9.-3.10. 
D: 6.9.-26.9. E: 25.6.-15.7. I 23.8.-5.9. F: 16.7.-22.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.3., după această dată 
10% până la 30.4. 
Ofertă specială: reducere 15% pentru sejur de min. 7 nopți și sosire 
1.4.-7.4., 10.10.-17.10., 10% pentru sejur de min. 7 nopți și sosire 22.8.-29.9.

IC Hotels Santai ||||| Belek

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Reducere copii
• Avantaj 60plus
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, direct la
plaja cu nisip/pietricele, lungă de cca.
300 m, ce aparține hotelului. La cca.
12 km distanță de Belek. Aeroportul
Antalya se află la cca. 30 km. 
Dotări: complex vast, compus dintr-o
clădire cu 7 etaje şi mai multe clădiri
auxiliare. Restaurant cu terasă exte-
rioară, 5 restaurante à-la-carte (itali-
an, chinezesc, mexican, japonez și
turcesc, fiecare contra cost), cafenea,
diverse baruri, recepție spațioasă cu
zonă de ședere, TV, internet (contra
cost), WLAN, piscină acoperită, coa-
for, chioşc, boutique, medic (pe ore),
lifturi, în grădina frumos îngrijită 3
piscine (dintre care 1 cu tobogan), fie-
care cu terasă pentru plajă, şezlon -
guri, saltele, umbrele de soare şi pro-
soape, pe plajă şezlonguri şi umbrele
de soare, pool-bar/snack-bar, parcare. 
Camere: 508, mobilate cu mult
bun-gust, cca. 29 mp, cu baie/WC,
foen, telefon, TV - Sat cu canal muzi-
cal, WLAN, minibar, seif, A/C (con-
trolat central) (DB/EB). DA/EA cu
balcon. DAM/EAM cu balcon și ve-
dere la mare. FA apartamente pentru
familii, cca. 49 mp, ca şi DA, cu dor-
mitor suplimentar. KAM Juniorsuite,
cca. 55 mp, ca și DAM, calitate ridi-
cată, living cu zonă de dormit. WA
Pool Villa, c ca. 37 mp, confortabile și
de înaltă calitate, compuse din living

și dormitor separat, cu acces direct la
piscină. WAA Pool Villa Superior,
cca. 55 mp, ca și WA, cu dormitor su-
plimentar. EZ = DZ (DB/DA/DAM) în
regim de single.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, volei pe
plajă, teren de tenis. Contra cost:
nocturnă la tenis.
Wellness: incluse: saună, baie tur-
cească. Contra cost: masaj și diverse
proceduri la centrul Spa.
Programe de agrement: incluse:
animație în timpul zilei, spectacole
seara, discotecă. 
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani,
bazin cu tobogan pentru copii, loc de
joacă.

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet va-

riat 
• Mic dejun prelungit până la ora 11
• Snack-uri în timpul zilei (pe ore)
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri

şi îngheţată 
• Snack-uri la miezul nopţii
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale non-stop
• Minibar alimentat zilnic cu bere,

băuturi răcoritoare şi apă

Wohnbeispiel 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT12020 FH
Cazare                                                          Bel.        A       B        C         D        E         F
DB I       DZ/B/WC/AI                                    2-3       50     75     86      96     99    106
DA I       DZ/B/WC/Bk/AI                               2-3       57     82     94    101   105    112
DAMI    DZ/B/WC/Bk/Meerblick/AI               2-3       60     86     96    105   109    116
KAMI     Juniorsuite/B/WC/Bk/Meerblick/AI   2-3       86   123   137    148   154    166
WA I      Pool Villa/B/WC/Ts/AI                      2-4       96   133   146    158   163    176
WAAI    Pool Villa/B/WC/Ts/Superior/AI        2-5     138   199   219    236   244    262
EB I        EZ/B/WC/AI                                    1          68   117   133    146   150    161
EA I       EZ/B/WC/Bk/AI                               1-2       74   125   140    152   158    169
EAMI     EZ/B/WC/Bk/Meerblick/AI                1-2       78   131   144    158   163    174
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DB/DA/DAM/KAM până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, în DB/KAM nu este
posibil; în DA/DAM, 30%. Reducere: a 3-a persoană în WA, 100%; a 4-a persoană până
la 12 ani, 100%; peste 13 ani nu este posibil; a 3-a şi a 4-a persoană în WAA, 100%; a
5-a persoană până la 12 ani, 100%; peste 13 ani nu este posibil. Single cu copil: în
EA/EAM până la 12 ani, 100%. Avantaj 60plus: peste 60 ani, reducere 5%.
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DERTOUR

A: 1.4.-28.4. B: 21.10.-7.11. C: 29.4.-15.5. D: 30.9.-20.10.
E: 16.5.-23.6. I 9.9.-29.9. F: 24.6.-7.7. I 22.8.-8.9. G: 8.7.-21.8.

 Early Booking: reducere 17% până la 31.1., după această dată 15% până la
31.3., după această dată 10% până la 30.4.
Ofertă specială: reducere 15% pentru sejur de min. 7 nopți și sosire 28.8.-4.9.,
30.9.-7.10. 
Concediu prelungit: reducere 5% pentru sejur de min. 22 nopţi (Oferta specială
nu se poate cumula cu Early Booking-ul şi oferta pentru concediu prelungit)

Limak Arcadia Golf & Sport Resort ||||| Belek

Wohnbeispiel

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră Economy
• Concediu prelungit
• Avantaj 60plus
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: direct la plaja lungă, cu
nisip/pietricele, la cca. 600 m de Be-
lek, cu baruri și restaurante. Aero-
portul Antalya se află la cca. 35 km
distanță.
Dotări: resort atrăgător, cu o clădi-
re principală și mai multe clădiri au-
xiliare, în mijlocul unei grădini îngri-
jite cu o suprafață de 90.000 mp.
Restaurant principal cu terasă exte-
rioară, 4 restaurante à-la-carte (Bar-
becue, italian, chinezesc, turcesc),
diverse baruri, recepție cu zonă de
ședere și lobby-bar, internet-café
(contra cost), WLAN, piscină acope-
rită (în extrasezon), saloane, TV -
Sat, medic şi asistentă medicală (pe
ore, contra cost), coafor, magazine,
lifturi, în grădină areal cu 3 piscine
cu apă dulce (dintre care 1 activity-
pool cu tobogan), în centrul căruia a
fost construită o replică a celebrelor
terase calcaroase de la Pamukkale,
terase pentru plajă, la piscine şi pe
plajă şezlonguri, saltele şi umbrele
de soare, prosoape pe plajă, pool-
bar/snack-bar, bar pe plajă, parcare. 
Camere: 465, confortabile, cu
baie/WC, foen, telefon, TV - Sat cu
canal muzical, minibar, seif, A/C (pe
ore), balcon sau terasă  (DA/EA).
• DB/EB: ccamere Economy, dotări

ca şi DA, dar fără balcon sau te-

rasă, disponibilitate limitată.
• FA: apartamente pentru familii,

cca. 40 mp, dormitor și living cu
zonă de dormit cu uşă de
legătură. 

EZ = DZ (DA/DB) în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: cen-
tru de fitness, tenis de masă, 4 tere-
nuri de tenis, boccia, volei pe plajă,
hidrobiciclete, canoe, minigolf.
Contra cost: cursuri de tenis și echi-
pament, sporturi nautice cu motor,
școală de scufundări. 
Wellness: incluse: saună, baie tur-
cească. Contra cost: masaj şi diver-
se proceduri la centrul Spa.
Programe de agrement: incluse:
în timpul zilei şi seara programe de
animație și divertisment, discotecă.
Contra cost: biliard, jocuri PC în
 Gamecenter.

All inclusive
Mic dejun, dejun, cină - bufet, mic de-
jun prelungit, snack-uri în timpul zilei,
îngheţată (pe ore), după-amiaza ca-
fea, ceai și prăjituri, restaurante à-la-
carte (turcesc sau Barbecue, cu rezer-
vare), băuturi răcoritoare și alcoolice
locale şi de import non-stop, snack-uri
la miezul nopţii, serviciu călcătorie 
(2 articole vestimentare, de per -
soană/zi), minibar alimentat zilnic cu
bere, băuturi răcoritoare şi apă.

Ideal pentru familii

Apartamente pentru familii, reducere
copii, reducere single cu copil, ani-
mație, bazin cu tobogan pentru copii,
discotecă pentru copii, mini-club 4 -
12 ani (~ 1.5. - 31.10.), loc de
 joacă/cameră de joacă.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT12013 FH
Cazare                                             Bel.         A        B         C         D        E         F       G
DB I       DZ/B/WC/Economy/AI        2-3        51      60      73      86   104   109   117
DA I       DZ/B/WC/BkoT/AI              2-3        54      63      76      89   106   111   120
FA I        Fam.-Apt./B/WC/BkoT/AI   2-4        83      95    115    130   171   178   191
EB I        EZ/B/WC/Economy/AI         1-2        72      85    112    129   158   165   178
EA I       EZ/B/WC/BkoT/AI               1-2        76      88    115    133   161   169   181
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 3-
a persoană în DB/DA până la 14 ani, 100%; peste 15 ani, 30%. Reducere: a 3-a per -
soană în FA, 100%; a 4-a persoană până la 14 ani, 100%; peste 15 ani, 55%. Single cu
copil: în EB/EA până la 14 ani, 100%. Avantaj 60plus: peste 60 ani, reducere 5%.

A: 1.4.-28.4. B: 21.10.-7.11. C: 29.4.-15.5. D: 30.9.-20.10.
E: 16.5.-23.6. I 9.9.-29.9. F: 24.6.-7.7. I 22.8.-8.9. G: 8.7.-21.8.

 Early Booking: reducere 17% până la 31.1., după această dată 15% până la
31.3., după această dată 10% până la 30.4. Ofertă specială: reducere 15%
pentru sejur de min. 7 nopți și sosire 27.8.-3.9., 1.10.-8.10. Concediu
 prelungit: reducere 5% pentru sejur de min. 22 nopţi (Oferta specială nu se
 poate cumula cu Early Booking-ul şi oferta pentru concediu prelungit) 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră Economy
• Concediu prelungit
• Avantaj 60plus
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, direct la
plaja cu nisip/pietricele și cădere lină
spre mare. La cca. 5 km de Belek. Ae-
roportul Antalya se află la cca. 35 km.
Dotări: resort de concepţie mo-
dernă, cu clădire principală şi alte 2
clădiri auxiliare cu câte 5 etaje, ar-
monios integrate într-o pădure de
pin. Restaurant cu terasă exterioară,
6 restaurante à-la-carte (italian, tur-
cesc, mexican, japonez, indian, spe-
cialităţi de peşte), diverse baruri,
lobby, TV, internet-café (contra
cost), WLAN, piscină acoperită (în
extrasezon), coafor, chioşc, magazi-
ne, lifturi, vast areal de piscine (cca.
4.500 mp) compus din 5 piscine cu
4 tobogane, terasă pentru plajă, la
piscină și pe plajă şezlonguri şi um-
brele de soare, prosoape, saltele,
bar pe plajă/pool-bar, parcare. 
Camere: 373, confortabile, în clădi-
rea principală, cu baie sau duş/WC,
foen, telefon, TV - Sat cu canal muzi-
cal, WLAN, minibar, seif, A/C (pe
ore), balcon sau terasă (DA/EA).
• DB/EB: camere Economy, dotări

ca şi DJH, dar în clădirile auxiliare,
disponibilitate limitată.

• FJ: apartamente pentru familii, cca.
45 mp, ca şi DJH, suplimentar living
cu zonă de dormit, în clădirea prin-
cipală sau în clădirile auxiliare.

EZ = DZ (DJ/DJH) în regim de single. 

Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, volei pe plajă, teren de
tenis, minigolf. Contra cost: sporturi
nautice pe plajă (furnizori locali).
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună. Contra cost: masaj și diverse
proceduri la centrul Spa. 
Programe de agrement: incluse:
animație în timpul zilei, seara
spectacole şi ocazional muzică live,
discotecă. 

All inclusive
Mic dejun, dejun, cină - bufet variat,
mic dejun prelungit, snack-uri în
timpul zilei, după-amiaza cafea,
ceai, prăjituri și produse de patise-
rie, între orele 13 - 17 îngheţată,
snack-uri la miezul nopţii, băuturi
răcoritoare și alcoolice locale şi de
import non-stop (la discotecă până
la ora 2), 1 x pe sejur cina la restau-

Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort ||||| Belek

Wohnbeispiel 

rantul à-la-carte turcesc, indian sau
japonez (cu rezervare), minibar ali-
mentat zilnic cu bere, băuturi răcori-
toare şi apă, room service între orele
2 - 4:30, serviciu călcătorie (2 arti-
cole vestimentare, de persoană/zi). 

Bine de ştiut 
Parțial, restaurantele à-la-carte sunt
deschise din 15.5. 

Ideal pentru familii

Apartamente pentru familii, redu-
cere copii, reducere single cu copil
Baby-sitter la cerere (contra cost)
Mini-club 4 - 12 ani, teen-club 13
- 16 ani (pe ore), loc de joacă/
cameră de joacă
Bufet pentru copii
Bazin pentru copii, închiriere
cărucioare (cu rezervare)

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT12023 FH
Cazare                                                     Bel.      A        B       C       D       E        F       G
DJ I        DZ/BoD/WC/BkoT/Economy/AI    2-4     53     61     75    86  105   111   120
DJHI      DZ/BoD/WC/BkoT/Haupth./AI     2-4     55     63     77    89  108   114   122
FJ I         Fam.-Apt./BoD/WC/BkoT/AI        2-4     92   106   127  144  173   182   200
EJ I        EZ/BoD/WC/BkoT/Economy/AI    1-2     74     92   113  131  159   169   181
EJHI       EZ/BoD/WC/BkoT/Haupth./AI      1-2     77     96   117  135  163   173   185
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 5 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DJ/DJH până la 14 ani, 100%; peste 15 ani, 30%; a 4-a persoană până
la 6 ani, 100%; de la 7 la 14 ani, 50%; peste 15 ani nu este posibil. Reducere: a 3-a per-
soană în FJ, 100%; a 4-a persoană până la 14 ani, 100%; peste 15 ani, 55%. Single cu
copil: în EJ/EJH până la 14 ani, 100%. Avantaj 60plus: peste 60 ani, reducere 5%.
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A: 18.3.-26.3. B: 27.3.-23.4. C: 24.4.-3.5. D: 4.5.-3.6. I 5.10.-7.11. E: 17.9.-4.10.
F: 4.6.-9.7. G: 20.8.-16.9. H: 10.7.-25.7. I: 26.7.-19.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.3., suplimentar pentru sejur de min. 7
nopţi reducere 25 EUr de adult/sejur pentru rezervare până la 31.1. 
Ofertă specială: reducere 15% pentru sejur de min. 7 nopți și sosire 6.5.-15.5.,
10.8.-19.8. (Early Booking-ul și oferta specială nu se pot cumula)

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă 
• Cameră tarif promo 
• EZ fără costuri suplimentare
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: direct la plaja cu nisip, lungă
de cca. 150 m. La cca. 4 km de Belek, ae-
roportul Antalya se află la cca. 35 km. 
Dotări: complex hotelier modern,
compus din clădirea principală şi
clădiri auxiliare. Restaurant cu terasă
exterioară, bucătărie bună, 4 restau-
rante à-la-carte (mediteranean, tur-
cesc, internaţional, asiatic), baruri,
lobby, patiserie, WLAN, piscină aco-
perită cu jacuzzi (în extrasezon), coa-
for, magazine, medic (pe ore), lifturi,
areal cu 2 piscine şi 2 bazine separate
pentru copii, fiecare cu terasă pentru
plajă, la piscină şi pe plajă şezlonguri,
saltele și umbrele de soare, prosoape
la piscină/pe plajă, pool-bar/snack-
bar, bar pe plajă, parcare. 
Camere: 358, confortabile, cca. 35
mp, cu baie/WC, foen, halat de baie,
papuci, telefon, TV - Sat cu LCD și canal
muzical, filtru de cafea/ceai, minibar,
seif, A/C / încălzire (pe ore), balcon, pe
partea continentală (DAQ/EAQ). DAX
camere cu tarif special, ca şi DAQ, dis-
ponibilitate limitată. DAM/EAM ca şi
DAQ, cu vedere la mare. FAA aparta-
mente pentru familii, cca. 55 mp, ca şi
DAQ, living cu zonă de dormit şi dormi-
tor separat cu uşă de legătură. KA
 Luxury Pool Suite, cca. 57 mp, calitate
înaltă, cu living separat optic și acces di-
rect la piscina comună. EZ = DZ
(DAQ/DAM) în regim de single.

Activităţi sportive: incluse: sală de
fitness, teren de tenis cu echipament
şi nocturnă, volei pe plajă, tenis de
masă, baschet, boccia, canoe, surf (cu
certificat), aerobic. Contra cost: spor-
turi nautice pe plajă.
Wellness: incluse: baie turcească,
saună. Contra cost: diverse proceduri
şi masaj la centrul Spa. 
Programe de agrement: incluse:
darts, animaţie, seara ocazional mu-
zică live şi spectacole, discotecă.

All inclusive
Pensiune completă, mic dejun pre-
lungit, după-amiaza cafea/ceai,
prăjituri şi produse de patiserie,
snack-uri şi îngheţată (pe ore),
snack-uri la miezul nopţii, recepţie cu
şampanie, 1 x de persoană/sejur re -

Papillon Zeugma ||||| Belek

Wohnbeispiel 

staurant à-la-carte (rezervare),
băuturi răcoritoare și alcoolice locale
non-stop, minibar alimentat zilnic cu
bere, băuturi răcoritoare şi apă, room
service între orele 0 - 7. 

Bine de ştiut
Pentru sejur în perioada 18.3. -
27.3., cameră single fără costuri su-
plimentare. 

Ideal pentru familii

Apartamente pentru familii, reducere
copii, reducere single cu copil, bazin
cu tobogan pentru copii, loc de joacă,
mini-club 4 - 12 ani, teen-club 13 -
16 ani (iulie/august), bufet pentru co-
pii, discotecă pentru copii, animaţie,
baby-sitter la cerere (contra cost). 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT12017 FH
Cazare                                                 Bel.     A     B     C     D      E      F     G     H       I
DAXI     DZ/B/WC/Bk/Sparpreis/AI        2-4    54   61   66   91 105 120 120 124 130
DAQI     DZ/B/WC/Bk/Landseite/AI       2-4    58   65   71   95 109 124 123 128 133
DAMI    DZ/B/WC/Bk/Meerblick/AI       2-4    64   72   77 101 115 130 130 134 139
FAAI      Fam.-Apt./B/WC/Bk/AI            2-4    74   99 107 144 165 188 185 194 201
KA I       Luxury Pool Suite/B/WC/Bk/AI 2-4  100 112 120 162 186 213 216 223 231
EAQI      EZ/B/WC/Bk/Landseite/AI        1-2    58   99 107 142 163 186 185 192 199
EAMI     EZ/B/WC/Bk/Meerblick/AI       1-2    64 109 117 152 173 195 194 201 208
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în DAX/DAQ/DAM până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%; a 4-a persoană până
la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 50%; peste 13 ani nu este posibil. Reducere: a 3-a persoană
în FAA/KA, 100%; a 4-a persoană până la 12 ani, 100%; peste 13 ani în FAA, 53% (în sezon
A, 45%); în KA nu este posibil. Single cu copil: în EAQ/EAM până la 12 ani, 100%.

A: 1.4.-24.4. B: 25.4.-8.5. I 25.10.-7.11. C: 9.5.-26.5. I 12.10.-24.10.
D: 27.5.-19.6. I 17.9.-11.10. E: 20.6.-3.7. F: 26.8.-16.9. G: 4.7.-25.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.1., după această dată 
20% până la 31.3., după această dată 15% până la 30.4. 

Vera Verde Resort ||||| Belek

Wohnbeispiel 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT12044 FH
Cazare                                                       Bel.     A        B       C       D        E        F      G
DAXI     DZ/B/WC/Bk/Sparpreis/AI              2-4   40     43     49     59     70     74    84
DA I       DZ/B/WC/Bk/AI                            2-4   44     46     52     62     74     78    88
FAXI      Fam.-Zim./B/WC/Bk/Sparpreis/AI  2-4   47     50     57     68     81     86    97
FA I        Fam.-Apt./B/WC/Bk/AI                  2-4   57     60     68     82     97   102  116
FAAI      Fam.-Suite/B/WC/Bk/AI                 2-4   66     69     79     94   112  118  133
EA I       EZ/B/WC/Bk/AI                             1-2   75     78     88   105   125  132  149
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a per-
soană în DAX/DA până la 16 ani, 100%; peste 17 ani, 30%; a 4-a persoană până la 2 ani, 100%;
peste 3 ani nu este posibil. Reducere: a 3-a și a 4-a persoană în FAX până la 16 ani, 100%; peste
17 ani nu este posibil; a 3-a persoană în FA până la 16 ani, 100%; peste 17 ani, 85%; a 4-a per-
soană până la 16 ani, 100%; peste 17 ani, 46%; a 3-a persoană în FAA, 100%; a 4-a persoană
până la 16 ani, 100%; peste 17 ani, 53%. Single cu copil: în EA până la 6 ani, 100%. 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: la marginea unei pă -
duri de pin, la numai 900 m de plaja
cu nisip/pietricele ce aparține hote-
lului (shuttle service regulat). La cca.
5 km de Belek și cca. 25 km de ae-
roportul Antalya. 
Dotări: hotel îngrijit, clădire cu 5
niveluri, compusă din 3 zone. Re -
staurant principal cu terasă exteri -
oară, 3 restaurante à-la-carte (me-
diteranean, oriental și cu specialități
de pește, fiecare contra cost/cu re-
zervare), diverse baruri, recepție cu
lobby-bar și zonă de ședere, internet-
café (contra cost), WLAN, jacuzzi,
piscină acoperită (cca. 106 mp),
coafor, magazine, medic și asistentă
medicală (fiecare pe ore), lift, 4 pis-
cine, dintre care una cu 3 tobogane
(pe ore) și bazin separat pentru co-
pii, fiecare cu șezlonguri și umbrele
de soare, pool-bar/snack-bar, pe
plajă șezlonguri, saltele și copertine
de soare, parcare. 
Camere: 315, luminoase și confor-
tabile, cca. 24 mp, cu baie/WC, foen,
telefon, TV - Sat cu canal muzical,
WLAN, minibar, seif de închiriat,
A/C / încălzire (în funcție de sezon,
pe ore), balcon (DA/EA). DAX ca-
mere cu tarif special, dotări ca și DA,
dar cu disponibilitate limitată. FAX
camere cu tarif special pentru fami-
lii, ca și DA, dar ceva mai spațioase
și cu pat supraetajat suplimentar,

disponibilitate limitată. FA aparta-
mente pentru familii, cca. 35 mp, 2
dormitoare cu ușă de legătură. FAA
Suite pentru familii, cca. 47 mp, ace-
leași dotări ca și FA, mai spațioase,
suplimentar cu zonă de ședere. EZ =
DZ (DA) în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: cen-
tru de fitness, aerobic, gimnastică în
apă, volei pe plajă, tenis de masă, tir
cu arcul, baschet, mini-fotbal, teren
de tenis. Contra cost: echipament
de tenis și nocturnă, sporturi nautice
pe plajă (furnizori locali). 
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună, baie turcească. Contra cost:
masaj și diverse proceduri la centrul
Spa.
Programe de agrement: incluse:
darts, în timpul zilei animație, seara
spectacole variate, ocazional mu-
zică live și seri tematice, discotecă. 
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani
(pe ore), discotecă pentru copii, loc

de joacă, bazin separat pentru copii.
Contra cost: baby-sitter (la cerere). 

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet va-

riat, cu Diet-corner
• Mic dejun prelungit până la ora

10:30
• Snack-uri la miezul nopții între

orele 23 - 24 
• Snack-uri în timpul zilei (pe ore)
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale între orele 10 - 24 (la disco-
tecă contra cost)

• La sosire, apă și băuturi răcoritoa-
re în minibar

• Minibar alimentat zilnic cu apă
• Înghețată (pe ore) 

Bine de știut 
Resortul asigură premisele ideale
pentru un sejur relaxant la mare.
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DERTOUR

A: 18.3.-31.3. B: 1.4.-23.4. C: 23.10.-7.11. D: 24.4.-3.5. E: 4.5.-3.6. I 5.10.-22.10.
F: 17.9.-4.10. G: 4.6.-9.7. H: 21.8.-16.9. I: 10.7.-25.7. J: 26.7.-20.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.3., suplimentar pentru sejur de min. 7
nopţi reducere 20 EUR de adult/sejur pentru rezervare până la 31.1. 
Ofertă specială: reducere 15% pentru sejur de min. 7 nopți și sosire 
11.5.-18.5., 14.10.-20.10. (Early Booking-ul și oferta specială nu se pot cumula)Wohnbeispiel 

Papillon Belvil ||||| Belek

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă 
• Cameră tarif promo
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: chiar lângă o plajă cu
nisip, întinsă şi foarte frumos îngri-
jită. Până în centrul stațiunii Belek,
cu numeroase baruri și magazine,
sunt cca. 6 km; aeroportul Antalya
se află la cca. 30 km distanță. 
Dotări: resort primitor şi îngrijit,
compus dintr-o clădire principală şi
mai multe bungalow-uri cu 1 - 3 ni-
veluri, amplasate în cadrul unui vast
areal de grădini cu palmieri tropicali.
Restaurant principal cu terasă exte-
rioară şi vedere frumoasă la mare, 5
restaurante à-la-carte (italian, tur-
cesc, chinezesc, mexican şi specia-
lităţi de peşte, fiecare ~ din 1.5.), di-
verse baruri, recepţie cu zonă de
ședere, internet-café (contra cost),
WLAN, chioşc, coafor, lifturi, în zona
exterioară frumos întreținută - pis-
cină cu tobogane (pe ore), terase
pentru plajă, pe plajă şi la piscină
şezlonguri şi umbrele de soare, pro-
soape la piscină/pe plajă, pool-
bar/bar pe plajă, parcare.
Camere: 456, primitoare, cca. 27
mp, cu baie/WC, foen, telefon, TV -
Sat cu canal muzical, filtru de ca-
fea/ceai, minibar, seif, A/C / încălzi-
re (în funcţie de sezon).
• DAX: camere cu tarif special, în

bungalow-uri, cu balcon sau te-
rasă, disponibilitate limitată.

• DAA/EAA: în bungalow-uri, cu
balcon sau terasă.

• DA/EA: renovate, în clădirea prin-
cipală, cca. 40 mp, cu balcon.

EZ = DZ (DAA/DA) în regim de sin-
gle.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, canoe, hidrobiciclete, te-

ren de tenis, echipament de tenis şi
nocturnă, tenis de masă, volei pe
plajă, polo, baschet, fotbal, boccia,
aerobic, gimnastică, tir cu arcul.
Contra cost: sporturi nautice cu mo-
tor pe plajă (furnizori locali).
Wellness: incluse: saună, baie tur-
cească. Contra cost: diverse proce-
duri la centrul Spa, masaj. 
Programe de agrement: incluse:
darts, în timpul zilei şi seara ani-
maţie, cursuri de dans şi de limbi
străine, ocazional muzică live, disco-
tecă. 

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet variat
• Mic dejun prelungit până la ora 11
• În timpul zilei snack-uri (pe ore)
• Îngheţată (pe ore)
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri

şi produse de patiserie 
• 1 x de persoană/săptămână opțio-

nal cina la restaurant à-la-carte (cu
rezervare)

• Minibar alimentat zilnic cu bere,
băuturi răcoritoare şi apă

• Bufet la miezul nopţii între orele 
23 - 24

• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-
cale şi de import între orele 9 - 24,
la discotecă până la ora 2

Ideal pentru familii

Reducere copii 
Reducere single cu copil 
Aquapark cu multe tobogane 
Mini-club 4 - 12 ani 
Junior-club 13 - 16 ani (în sezonul
de vârf, pe ore) 
Baby-sitter la cerere (contra cost) 
Bazin separat cu tobogane pentru
copii 
Animaţie pentru copii 
Bufet pentru copii
Discotecă pentru copii 
Loc de joacă 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT27001 FH
Cazare                                                 Bel.   A    B    C    D     E      F     G     H       I      J
DAXI     DZ/B/WC/BkoT/Sparpreis/AI    2-4  38  45  48  50   78   88 104 102 106 116
DAAI     DZ/B/WC/BkoT/Bungalow/AI  2-4  42  49  51  53   81   91 108 106 110 120
DA I       DZ/B/WC/Bk/Haupthaus/AI     2-4  44  58  62  63   90 101 116 122 123 127
EAAI      EZ/B/WC/BkoT/Bungalow/AI   1-2  42  74  78  81 122 139 161 159 167 179
EA I       EZ/B/WC/Bk/Haupthaus/AI     1-2  44  88  94  96 135 154 174 183 187 190
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%; a 4-a persoană până la 1 an,
100%; de la 2 la 12 ani, 50%; peste 13 ani nu este posibil. Single cu copil: în EAA/EA
până la 12 ani, 100%. 
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A: 11.4.-30.4. I 21.10.-7.11. B: 1.5.-24.5. I 6.10.-20.10. C: 25.5.-1.7. I 16.9.-5.10.
D: 2.7.-16.7. I 25.8.-15.9. E: 17.7.-24.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 29.2., după această dată 
15% până la 31.3., după această dată 
10% până la 30.4., suplimentar pentru sejur de min. 7 nopţi reducere 
7 EUR de adult/noapte pentru rezervare până la 29.2. 
Concediu prelungit: reducere 10% pentru sejur de min. 21 nopţi 
(Early Booking-ul și oferta pentru concediu prelungit nu se pot cumula)

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Premium All inclusive
• Super Early Booking
• Concediu prelungit
• Reducere copii
• Reducere single cu copil
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: direct la plaja cu nisip,
lungă de cca. 1 km şi lată de cca.
100 m. La cca. 2 km distanță de Be-
lek. Aeroportul Antalya se află la
cca. 40 km, terenuri de golf la cca.
5 km distanță.
Dotări: clădirea principală și diver-
sele clădiri auxiliare şi vile se află
pe un teren vast, cu o suprafață de
cca. 400.000 mp. Un lac de cca.
20.000 mp se întinde de-a lungul
întregului complex şi uneşte princi-
palele facilităţi ale acestuia. Re -
staurant principal „Turquoise” cu
terasă și bucătărie foarte bună şi
variată, 7 restaurante à-la-carte
(turcesc, franțuzesc, italian, asiatic,
libanez, internațional, specialități
de pește), Food Court cu fast food,
Café Viena cu patiserie, diverse ba-
ruri, zonă de primire spațioasă cu
lobby şi lounge, WLAN, piscină
acoperită, cu tobogane, serviciu
spălătorie, galerie comercială mare
și frumoasă, cu cca. 10 magazine şi
designer boutique-uri (în funcţie de
sezon), lifturi, aquapark „Troy” cu
piscine (~ mai - octombrie), diverse
tobogane și atracții acvatice, fluviul
aventurilor, în zona exterioară fru-
mos îngrijită vast areal de piscine,
cu terase pentru plajă, la piscină şi
pe plajă şezlonguri, umbrele de
soare, saltele şi prosoape, pavilioa-
ne cu şezlonguri pe plajă (contra
cost), pool-bar/bar pe plajă, parca-
re. 
Camere: 740, mobilate conforta-
bil şi cu foarte mult bun-gust, cca.
37 mp, cu baie, WC separat, foen,
halat de baie, covor, telefon, TV -
Sat cu canal muzical, WLAN, filtru
de cafea/ceai, minibar, seif, A/C /
încălzire (în funcţie de sezon), bal-
con mobilat (DA/EA).
• DAA/EAA: aceleaşi dotări ca şi

DA, suplimentar cu vedere late-
rală la mare. 

• WA: Suite, cca. 64 mp, foarte lu-
xoase, cu mobilier de înaltă calita-
te, dotări ca şi DA, cu acces la pis-
cina comună.

EZ = DZ (DA/DAA) în regim de sin-
gle.
Activităţi sportive: incluse: ca-
meră cu zăpadă și cameră cu duş-
ploaie, sală mare de fitness, aerobic,
tenis de masă, squash, perete de al-
pinism, volei pe plajă, mini-baschet,
mini-fotbal, boccia, trambulină, tir
cu arcul, 8 terenuri de tenis cu
nocturnă şi mingi, surf, catamaran,
barcă cu pânze (fiecare cu certifi-
cat), hidrobiciclete, canoe. Contra
cost: rachete de tenis, cursuri de te-
nis, bowling, fotbal de masă, spor-
turi nautice cu motor pe plajă (furni-
zori locali), cursuri de scufundări şi
de surf (fiecare ~ 1.5. - 31.10.), de-
barcader. 
Wellness: incluse: centru Spa foar-
te frumos, de cca. 4.500 mp, cu di-
verse jacuzzi-uri, baie cu aburi, sau-
ne, baie turcească. Contra cost: la
centrul wellness diverse proceduri,
terapii şi masaj, cameră cu nisip şi
cu muşchi, solar. 
Programe de agrement: incluse:
darts, cinema, animație pe tot par-
cursul zilei, spectacole, party pe
plajă, amfiteatru, discotecă. Contra
cost: biliard, automate de jocuri vi-
deo, cinema VIP, tutungerie, băuturi
speciale, ultra-rafinate.
Copii: incluse: mini-club „Rixy” cu

            Rixos Premium Belek |||||                                                                    Belek

Wohnbeispiel 

piscină pentru copii 4 - 12 ani, dis-
cotecă și cinema pentru copii, pere-
te de alpinism, mini-fotbal şi mini-
baschet, loc de joacă, aquapark
„Troy”. Contra cost: baby-sitter (la
cerere).

All inclusive
Premium All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet va-

riat 
• Mic dejun prelungit
• Snack-uri în timpul zilei 
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri
• Înghețată (pe ore)
• Fast food în Food Court
• Bufet la miezul nopţii
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale şi de import între orele 7 - 5
• Sucuri proaspete la Vitamin-bar
• Diet Well-corner și Fit-corner
• Minibar alimentat zilnic cu bere,

băuturi răcoritoare și apă 
• Selecție vinuri la sticlă în restau-

rante 
• Opțional, cina la restaurante à-la-

carte (cu rezervare)
• Restaurant pentru copii „Yummy”

cu preparate speciale numai pen-
tru copii

Bine de știut
Resort luxos al lanţului hotelier
 Rixos, pentru clienţi internaţionali
cu cerinţe înalte.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT12001 FH
Cazare    Bel.                                              A             B           C           D           E
DA I       DZ/B/WC/Bk/AI                             2-3     103      136      159      181     196
DAAI     DZ/B/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI     2-3     109      142      171      193     208
WA I      Suite/B/WC/Bk/Poolzugang/AI       2-5     188      246      295      333     361
EA I       EZ/B/WC/Bk/AI                             1-2     156      204      238      271     295
EAAI      EZ/B/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI     1-2     166      214      256      289     313
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în DA/DAA până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 30%; a 3-a persoană în WA, 100%;
a 4-a persoană până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 53%; a 5-a persoană până la 11 ani,
100%; peste 12 ani nu este posibil. Single cu copil: în EA/EAA până la 11 ani, 100%. 
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A: 1.4.-30.4. B: 12.10.-7.11. C: 1.5.-29.5. D: 26.9.-11.10. E: 9.9.-25.9.
F: 30.5.-28.6. I 22.8.-8.9. G: 29.6.-27.7. H: 28.7.-21.8.

 Early Booking: reducere 17% până la 31.3., după această dată 
15% până la 30.4., suplimentar pentru sejur de min. 7 nopţi reducere 
10 EUR de adult/noapte pentru rezervare până la 31.3. 
Concediu prelungit: reducere 10% pentru sejur de min. 22 nopţi (Early Booking-ul,
oferta pentru concediu prelungit, avantaj 60plus și Honeymoon nu se pot cumula)Wohnbeispiel Familienzimmer

            Calista Luxury Resort ||||||                                                                  Belek

Recomandarea

noastră

Wohnbeispiel Doppelzimmer

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Concediu pentru turişti activi
• Premium All inclusive
• Concediu prelungit
• Avantaj 60plus
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, direct la
frumoasa plajă cu nisip și cădere
lină spre mare, la cca. 4 km de Belek
și cca. 25 km de aeroportul Antalya,
numeroase terenuri de golf în ime-
diata apropiere.
Dotări: clădirea principală de
formă rotundă, cu 5 niveluri, este
compusă din 3 complexuri, conecta-
te între ele. Mai multe clădiri rotun-
de cu 4 niveluri şi vile sunt dispuse
într-o grădină vastă. Restaurant
principal cu terasă exterioară,
bucătărie rafinată, diverse restau-
rante à-la-carte (italian, turcesc,
orien tal, cu specialităţi de peşte,
sud-american, Elegance, cu rezerva-
re, contra unei taxe modice), diverse
baruri, lobby elegant, saloane, pati-
serie excelentă (pe ore), internet-
 café (contra cost), WLAN, jacuzzi,
piscină acoperită, cu încălzire (cca.
300 mp), discotecă, coafor, magazi-
ne, lifturi, vast areal de piscine (cca.
3.800 mp), cu piscină semi-olimpică
(cu încălzire), o altă piscină cu 4 to-
bogane, terase pentru plajă, la pis-
cină şi pe plajă şezlonguri, umbrele
de soare, saltele, prosoape la pis-
cină/pe plajă (garanţie), pool-
bar/snack-bar, ponton mare cu bar,
bar pe plajă, parcare. 
Camere: 600, confortabile, foarte
stilate și elegant amenajate, cca. 42
mp, cu baie/WC, foen, halat de baie,
papuci, telefon, TV - Sat cu canal
muzical, Pay-TV, WLAN, conexiune
internet, filtru de cafea/ceai, mini-
bar, seif, fier de călcat/masă de
călcat, A/C / încălzire (în funcţie de
sezon), balcon mare (cca. 10 mp)
(DA/EA). DAA/EAA ca și DA, pe
partea cu marea. FA camere pentru
familii, cca. 80 mp, pe 2 niveluri, la
etajul inferior living cu zonă de dor-
mit și duş/WC, la etajul superior dor-

mitor, baie/WC. EZ = DZ (DA/DAA)
în regim de single. 
Activităţi sportive: incluse: cen-
tru de fitness foarte bine echipat, te-
nis de masă, baschet, mini-fotbal,
boccia, volei pe plajă, canoe, surf cu
certificat, aerobic, 5 terenuri de te-
nis, mingi/rachete de tenis. Contra
cost: cursuri de tenis, nocturnă la te-
nis, bowling, fotbal de masă, şcoală
de scufundări, sporturi nautice cu
motor.
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună, baie turcească. Contra cost:
masaj şi diverse proceduri la centrul
Spa de cca. 3.500 mp (de la 16 ani,
zonă Spa separată pentru copii). 
Programe de agrement: incluse:
programe atractive de animație şi
spectacole în timpul zilei şi seara, ci-
nema. Contra cost: biliard, darts,
închiriere DVD player/DVD-uri, Play-
Station®, jocuri PC.

All inclusive
Premium All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet variat 
• Mic dejun prelungit până la ora 11
• După-amiaza snack-uri şi în -

gheţată 
• Cafea, ceai şi prăjituri în timpul zi-

lei
• Restaurante à-la-carte (cu taxă

modică rezervare) 
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale şi de import, rafinate, non-
stop, la discotecă până la ora 2

• Bufet la miezul nopţii
• Minibar alimentat zilnic cu bere,

băuturi răcoritoare şi apă

Honeymoon
• Reducer e 5%  
• Upgrade în categoria de cameră

imediat superioară, în funcţie de
disponibilităţi la fața locului

• La sosire, prăjituri, fructe şi vin în
cameră 

• În prima zi, mic dejun continental
în cameră (la cerere) 

Bine de ştiut
• Complex elegant şi luxos, cu de-

sign ieşit din comun şi servicii ex-
clusiviste. Dotări sofisticate, cu
 foarte mult bun-gust, pentru
clienţii care apreciază luxul, gas-
tronomia de mare clasă, ambianţa
deosebită şi designul elegant

• Recomandarea noastră pentru un
concediu relaxant într-un complex
exclusivist şi luxos

Ideal pentru familii

Camere pentru familii
Single cu copil
Baby-sitter la cerere (contra cost)
Mini-club 4 - 12 ani
Teen-club 13 - 18 ani 
Bufet pentru copii
Discotecă pentru copii
Piscină cu tobogane pentru copii
Loc de joacă

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT12016 FH
Cazare                                             Bel.        A       B       C       D       E       F       G      H
DA I       DZ/B/WC/Bk/AI                   2-4    120  139  150  163  167  171   175  185
DAAI     DZ/B/WC/Bk/Meerseite/AI   2-4    133  152  163  175  179  183   187  196
FA I        Fam.-Zim./B/WC/Bk/AI        3-4    120  139  150  163  167  173   177  187
EA I       EZ/B/WC/Bk/AI                   1-2    156  209  225  244  250  256   262  277
EAAI      EZ/B/WC/Bk/Meerseite/AI   1-2    175  228  244  263  269  274   280  295
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopți. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DA/DAA până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 30%; a 4-a persoană până
la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, 50%; peste 12 ani nu este posibil. Reducere: a 4-a per-
soană în FA până la 11 ani, 100%; peste 12 ani nu este posibil. Single cu copil: în
EA/EAA până la 11 ani, 100%. Avantaj 60plus: peste 60 ani, reducere 5%.
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               Gloria Golf Resort |||||                                                                      Belek

Recomandarea

noastră

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Super Early Booking
• Concediu prelungit
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: direct la o plajă lată cu
nisip, lungă de cca. 500 m, separată
de hotel printr-un curs de apă și la
care se poate ajunge trecând peste
un pod ce aparține de hotel. La cca.
7 km de Belek, cu posibilități de
shopping și distracție. Aeroportul
Antalya se află la cca. 40 km dis-
tanță. 
Dotări: resort compus dintr-o clădi-
re principală cu 4 niveluri și mai mul-
te clădiri auxiliare. Restaurant cu te-
rasă exterioară, bucătărie bună, 3
restaurante à-la-carte (italian, inter-
național, cu specialități de pește),
cafenea, diverse baruri, foaier, pis-
cină acoperită (în extrasezon), coa-
for, magazine, boutique-uri, lifturi,
în zona verde frumos întreținută
areal de piscine, aquapark cu tobo-
gane (pe ore), terasă pentru plajă, la
piscină și pe plajă șezlonguri și um-
brele de soare, pool-bar, parcare. 
Camere: 515, mobilate modern și
cu mult bun-gust, cca. 24 mp, cu
baie/WC, foen, telefon, TV - Sat cu
LCD, Pay-TV, WLAN, minibar, seif,
A/C / încălzire (în funcție de sezon),
balcon sau terasă, în clădirea princi-
pală (DAH/EAH).
• DAQ/EAQ: aceleași dotări ca și

DAH, în clădirea auxiliară, dispo-
nibilitate limitată.

• KA: Juniorsuite, aceleași dotări ca
și DAH, mai spațioase, cca. 35
mp, cu zonă de ședere, în clădirea
principală sau clădirea auxiliară. 

• WA: Suite, mobilier de înaltă cali-
tate, cca. 42 mp, aceleași dotări ca
și KA, suplimentar living cu zonă
de dormit, în clădirea principală. 

EZ = DZ (DAQ/DAH) în regim de
 single.

Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun și cină de tip bufet sau
All inclusive. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, sală de sport, mini-fotbal,
terenuri de tenis cu nocturnă. Con-
tra cost: bowling, echipament de te-
nis, sporturi nautice pe plajă (furni-
zori locali).
Wellness: incluse: saună, baie tur-
cească. Contra cost: masaj și diver-
se proceduri la centrul Spa „La 
Source”. 
Programe de agrement: incluse:
în timpul zilei program de animație,
seara ocazional spectacole, disco-
tecă. Contra cost: biliard. 
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani,
bazin pentru copii, loc de joacă. 

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet 
• Snack-uri în timpul zilei
• După-amiaza cafea, ceai, prăjituri
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale și de import, la un bar non-
stop

• 1 x de persoană/săptămână cina

la restaurant à-la-carte (cu rezer-
vare)

• Minibar alimentat zilnic cu bere,
băuturi răcoritoare și apă

Golf
Golf-club cu 2 terenuri cu 18 găuri,
aparținând hotelului, „Gloria New
Course” și „Gloria Old Course”, 
chiar lângă hotel, teren cu 9 găuri,
„Verde Golf Course”, shuttle service
pentru golf-club. 

Bine de știut 
• Resort modern și foarte apreciat

de clienții fideli
• Facilitățile hotelului înrudit, „Glo-

ria Verde Resort”, pot fi, de ase-
menea, utilizate (parțial contra
cost)

• Recomandarea noastră, resort
elegant care combină într-o ma-
nieră perfectă vacanța la mare cu
pasiunea pentru golf 

 Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 
15% până la 31.3., suplimentar pentru sejur de min. 7 nopți reducere 
50 EUR de adult/sejur pentru rezervare până la 31.3. 
Concediu prelungit: reducere 10% pentru sejur de min. 21 nopți  

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT12024 FH
Cazare                                                           Bel.         A           B           C         D         E
DAQH    DZ/B/WC/BkoT/Nebengebäude/DP    2-3        80        95      106    123    130
DAHH    DZ/B/WC/BkoT/Haupthaus/DP          2-3        95      109      119    135    141
KA H      Juniorsuite/B/WC/BkoT/DP                2-3      100      120      136    171    177
WA H     Suite/B/WC/BkoT/Haupthaus/DP       2-4      119      145      167    207    213
EAQH    EZ/B/WC/BkoT/Nebengebäude/DP    1-2      123      144      160    185    196
EAHH    EZ/B/WC/BkoT/Haupthaus/DP           1-2      149      170      185    207    218
All inclusive (AI): + 42 EUR; în sezon D/E, + 48 EUR. AI pentru copii până la 6 ani, inclus;
de la 7 la 12 ani, 50%. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere
pat suplimentar: a 3-a persoană în DAQ/DAH/KA/WA până la 6 ani, 100%; de la 7 la
12 ani, 50%; peste 13 ani, 30%; a 4-a persoană în WA până la 1 an, 100%; de la 2 la 12
ani, 50%; peste 13 ani nu este posibil. Single cu copil: în EAQ/EAH până la 6 ani, 100%. 

A: 1.4.-26.4. I 18.10.-7.11. B: 27.4.-20.5. I 4.10.-17.10. C: 21.5.-15.6. I 16.9.-3.10.
D: 16.6.-25.7. I 23.8.-15.9. E: 26.7.-22.8.
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Wohnbeispiel 

               Gloria Verde Resort |||||                                                                    Belek

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Super Early Booking
• Concediu prelungit
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: zonă liniștită, direct la
plaja lată, cu nisip/pietricele, vizavi
de terenurile de golf aparținând ho-
telului. Posibilități de shopping și
distracție în Belek, la cca. 4 km. Ae-
roportul Antalya se află la cca. 40
km distanță.
Dotări: resort confortabil și mo-
dern, compus din clădirea principală
cu 5 niveluri și 3 clădiri auxiliare.
Restaurant principal cu terasă exte-
rioară, bucătărie bună, 2 restauran-
te à-la-carte (asiatic și franțuzesc),
diverse baruri, lobby, WLAN, jacuzzi,
piscină acoperită (în extrasezon),
coafor, magazine, lifturi, în grădina
întinsă și foarte frumos îngrijită -
piscină mare cu terasă pentru plajă,
șezlonguri, umbrele de soare și pro-
soape, pe plajă șezlonguri și umbre-
le de soare, pool-bar, parcare. 
Camere: 293, confortabile și mobi-
late cu mult bun-gust, cca. 25 mp,
cu baie/WC, foen, telefon, TV - Sat
cu canal muzical, conexiune inter-
net, WLAN, minibar, seif, A/C /
încălzire (în funcție de sezon), bal-
con sau terasă  (DA/EA).
• KA Juniorsuite, aceleași dotări ca

și DA, dar mai spațioase, cca. 36
mp, cu zonă de ședere.

• WA: Suite, mobilier de înaltă cali-
tate, cca. 40 mp, aceleași dotări
ca și DA, living cu zonă de dormit
și zonă de dormit separată. 

EZ = DZ (DA) în regim de single.
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun și cină de tip bufet sau
All inclusive. 
Activităţi sportive: incluse: sală

de fitness, tenis de masă, boccia,
polo, teren de tenis cu nocturnă,
volei pe plajă. Contra cost: echipa-
ment de tenis, bowling, cursuri de
tenis, sporturi nautice pe plajă (fur-
nizori locali). 
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună, baie turcească. Contra cost:
masaj și diverse proceduri la moder-
nul centru Thalasso, salon de înfru-
musețare separat. 
Programe de agrement: incluse:
în timpul zilei programe variate de
animație, seara spectacole și oca-
zional muzică live, cinema, disco-
tecă. Contra cost: biliard, jocuri vi-
deo în Gamecenter. 

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet va-

riat
• Mic dejun prelungit până la ora 11
• Snack-uri în timpul zilei
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale și de import, la un bar non-
stop

• 1 x de persoană/săptămână cina la
restaurant à-la-carte (cu rezervare)

• După-amiaza cafea, ceai și prăji-
turi

• Minibar alimentat zilnic cu bere,
băuturi răcoritoare și apă

Golf
Golf pe cele 2 terenuri aparținând
hotelului, fiecare cu 18 găuri, „Glo-
ria New Course” și „Gloria Old
Course”, plus un teren cu 9 găuri,
„Verde Golf Course” (la cca. 800 m,
shuttle pentru golf-club). 

Bine de știut 
Facilitățile hotelului „Gloria Golf 
Resort” pot fi, de asemenea, utiliza-
te (parțial contra cost).

Ideal pentru familii

Reducere single cu copil
Parc de aventură
Baby-sitter (contra cost)
Bazin pentru copii
Cinema
Discotecă pentru copii
Mini-club 4 - 12 ani
Junior-club 13 - 16 ani (în 
vacanță)
Loc de joacă  

 Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 
15% până la 31.3., suplimentar pentru sejur de min. 7 nopți reducere 
50 EUR de adult/sejur pentru rezervare până la 31.3. 
Concediu prelungit: reducere 10% pentru sejur de min. 21 nopți 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT12005 FH
Cazare                                              Belegung      A             B            C           D           E
DA H     DZ/B/WC/BkoT/DP               2-3             73         89          94      105      117
KA H      Jun.-Suite/B/WC/BkoT/DP    2-3             97       113       117      140      152
WA H     Suite/B/WC/BkoT/DP            2-4           110       138       154      189      200
EA H      EZ/B/WC/BkoT/DP               1-2           110       133       141      158      176
All inclusive (AI): + 36 EUR; în sezon C, + 42 EUR; în sezon D/E, + 48 EUR. AI pentru
copii până la 12 ani, inclus. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Re-
ducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DA/KA/WA până la 12 ani, 100%; peste 13
ani, 30%; a 4-a persoană în WA până la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 50%; peste 13 ani
nu este posibil. Single cu copil: în EA până la 12 ani, 100%.

A: 1.4.-26.4. I 18.10.-7.11. B: 27.4.-20.5. I 4.10.-17.10. C: 21.5.-15.6. I 16.9.-3.10. 
D: 16.6.-25.7. I 23.8.-15.9. E: 26.7.-22.8.
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Crystal Waterworld Resort & Spa ||||| Belek

Wohnbeispiel 

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo
• EZ fără costuri suplimentare
• Upgrade în categoria de
  cameră superioară
• Super Early Booking
• Concediu prelungit
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: direct la plaja privată
cu nisip, lungă de cca. 300 m, din
Belek-Bogazkent. Numeroase ba -
ruri, restaurante şi posibilităţi de
distracţie în Belek, la cca. 9 km dis-
tanță, legături bune dolmuş. Aero-
portul Antalya se află la cca. 40 km.
Dotări: complex hotelier conforta-
bil, construit pe un teren de cca.
42.000 mp, cu arhitectură originală,
compus dintr-o clădire principală cu
4 niveluri, împărţită în 9 corpuri, şi 4
clădiri auxiliare cu 3 niveluri. Re -
staurant bufet cu bucătărie bună şi
terasă exterioară, 7 restaurante à-
la-carte (turcesc, sud-american, ita-
lian, oriental, mediteranean, Steak-
house şi cu specialități de pește), di-
verse baruri, patiserie, internet-café
(contra cost), WLAN, jacuzzi, piscină
acoperită (cca. 190 mp), coafor, ma-
gazine, medic (pe ore), lifturi, în zo-
na exterioară cu o suprafață de cca.
18.000 mp, frumos îngrijită, vast
areal de piscine, aquapark cu diver-
se tobogane, fiecare cu terasă pen-
tru plajă, șezlonguri, saltele și um-
brele de soare, pe plajă șezlonguri și
umbrele de soare, pool-bar/bar pe
plajă, parcare.
Camere: 882, mobilate modern şi
confortabil, cca. 27 mp, cu baie sau
duş/WC, foen, telefon, TV - Sat cu
LCD și canal muzical, WLAN, mini-
bar, seif, A/C / încălzire (în funcție de
sezon, pe ore), balcon  (DJ/EJ).
• DJX: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DJ, cu disponibili-
tate limitată.

• DJA/EJA: aceleaşi dotări ca şi DJ,
suplimentar cu vedere laterală la
mare. 

• FJ: apartamente pentru familii, cca.
33 mp, aceleaşi dotări ca şi DJ, 2
dormitoare cu uşă de legătură. 

EZ = DZ (DJ/DJA) în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, polo, aero-
bic, teren de tenis, minigolf, volei pe
plajă, baschet. Contra cost: nocturnă
și echipament de tenis, bowling,
sporturi nautice pe plajă (furnizori lo-
cali).  
Wellness: incluse: baie cu aburi,
saună, baie turcească. Contra cost:
diverse proceduri și masaj la centrul
Spa. 
Programe de agrement: incluse:
darts, în timpul zilei și seara ani-
mație, ocazional muzică live, cinema.
Contra cost: biliard, jocuri video și
Gamecenter.

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet variat
• Mic dejun prelungit între orele 10 -

11 
• Snack-uri în timpul zilei (pe ore)
• Înghețată (pe ore)
• După-amiaza cafea, cea i și prăji-

turi
• Snack-uri la miezul nopții
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale și de import, la un bar non-
stop

• Băutură de bun venit 

• 1 x de persoană/sejur opțional cina
într-unul din cele 7 restaurante à-
la-carte (cu rezervare)

• Minibar alimentat zilnic cu băuturi
răcoritoare și apă

Bine de știut 
• Destinaţia ideală pentru un conce-

diu relaxant cu întreaga familie,
într-o atmosferă plăcută

• Pentru sejur în perioada 29.4. -
6.5. și 21.10. - 1.11., cameră sin-
gle fără costuri suplimentare

• Pentru sejur în perioada 29.4. -
20.5. și 1.10. - 1.11., upgrade de
la DJ/EJ la DJA/EJA, în funcţie de
disponibilităţi la fața locului

Ideal pentru familii

Apartamente pentru familii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Mini-club 4 - 12 ani
Aquapark cu tobogane
Bazin pentru copii
Bufet pentru copii 

 Early Booking: reducere 20% până la 29.2., după această dată 
15% până la 30.4., suplimentar pentru sejur de min. 7 nopți reducere 
4 EUR de adult/noapte pentru rezervare până la 31.1. 
Concediu prelungit: reducere 5% pentru sejur de min. 21 nopți 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung AYT12041 FH
Cazare                                                    Bel.               A           B           C           D         E
DJXI       DZ/BoD/WC/Bk/Sparpreis/AI      2-3             54        66        79        89    100
DJ I        DZ/BoD/WC/Bk/AI                     2-3             58        70        83        93    104
DJAI      DZ/BoD/WC/Bk/seitl. M/AI         2-3             60        73        88        98    109
FJ I         Fam.-Apt./BoD/WC/Bk/AI          2-4             72        88      125      141    157
EJ I        EZ/BoD/WC/Bk/AI                     1-2             58      104      124      139    155
EJAI       EZ/BoD/WC/Bk/seitl.M/AI          1-2             60      110      131      146    163
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopți. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în DJX/DJ/DJA până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%. Reducere: a 3-a per -
soană în FJ până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 100% (sezon A/B, 60%); a 4-a persoană
până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 53%. Single cu copil: în EJ/EJA până la 12 ani, 100%. 

A: 29.4.-5.5. I 21.10.-31.10. B: 6.5.-19.5. I 30.9.-20.10. C: 20.5.-25.6. I 16.9.-29.9. 
D: 26.6.-14.7. I 26.8.-15.9. E: 15.7.-25.8.
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Sant’ Angelo, Complex de
apartamente Sant’ 
Angelo |||          

Poziționare panoramică, cu o prive-
liște minunată spre mare. Apart -
hotel mic, cu Cafeteria, bar cu te-
rasă, WLAN. Studio-uri cu baie sau
duș/WC, TV, seif, chicinetă și A/C.
Piscină cu apă termală, o mică pis-
cină acoperită. 
Servicii: NAP90014 FH (C) 
de persoană/noapte  de la 44 EUR

Golful Napoli

Frascati
Hotel Flora |||                  

Zonă relativ liniștită, centrală, la cca.
300 m de centrul istoric. Conac
victorian transformat într-un hotel
stilat, cu restaurant, bar și WLAN.
Camere mobilate confortabil, cu
mult bun-gust, WLAN, minibar, seif,
A/C.
Servicii: ROM10103 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte  de la 59 EUR

Lazio

Palinuro
Hotel La Conchiglia ||||   

Poziționare centrală, în zona pieto-
nală, cu priveliște panoramică su-
perbă. Hotel modern, cu restaurant,
bar, WLAN, lift, parcare. Camere cu
duș/WC, foen, telefon, radio, TV -
Sat, Pay-TV, WLAN, seif, fier de
călcat, filtru de cafea și ceai (fiecare
la cerere), A/C. 
Servicii: NAP51005 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte  de la 36 EUR

Cilento

Baia Domizia, Marina
Club Hotel ||||          

Zonă liniștită, hotel înconjurat de o
pădure de pin. Complex modern,
spațios, restaurant, bar, WLAN
(contra cost), lift. Camere cu baie
sau duș/WC, foen, telefon, TV - Sat,
WLAN (contra cost), minibar, A/C.
Piscină.
Servicii: NAP40002 FH (MD/DP/PC/AI) 
de persoană/noapte  de la 38 EUR

Golful Napoli

Santa Maria di Castellabate
Hotel Garden 
Riviera ||||               

Hotel construit pe o colină, înconju-
rat de o frumoasă grădină. Vilă an-
tică, cu restaurant à-la-carte, bar,
WLAN la recepție, lift. Camere con-
fortabile, cu baie sau duș/WC, foen,
telefon, TV - Sat, minibar, seif, A/C.
Piscină.
Servicii: NAP41005 FH (MD) 
de persoană/noapte  de la 42 EUR

Cilento

Napoli, Hotel 
Santa Brigida ||||            

Boutique-hotel confortabil, cu sală
pentru servit micul dejun, bar, lift,
WLAN, internet, sală de lectură, parca-
re. Camere amenajate individual, cu
duș/WC, foen, telefon, TV - Sat, WLAN,
iPhone®-Dockingstation, seif, filtru de
cafea/ceai, A/C / încălzire (în funcție de
sezon), balcon.
Servicii: NAP22011 FH (MD) 
de persoană/noapte    de la 69 EUR

Golful Napoli

Bolsena
Hotel Royal ||||       

Zonă liniștită, la cca. 500 m de centru,
la mare și la plajă se ajunge de-a lun-
gul unei străduțe. Hotel confortabil cu
atmosferă dinamică. Restaurant, la
cca. 1 km distanță, bar, WLAN. Came-
re cu WLAN, minibar, seif, A/C. Pis-
cină, șezlonguri și umbrele de soare. 
Servicii: ROM30001 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte  de la 41 EUR

Lazio

Diamante
Hotel Cristina |||              

Ușor în pantă, înconjurat de vege-
tație mediteraneană, vedere la ma-
re. Complex hotelier mic, renovat,
afacere de familie, cu restaurant,
bar, WLAN, parcare. Camere mo-
derne, cu duș/WC, telefon, TV, A/C
(în funcție de sezon), balcon sau te-
rasă.
Servicii: SUF11003 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte  de la 34 EUR

Calabria

Catona-Reggio 
Calabria
Regent Hotel ||||     

Chiar lângă mare. Hotel confortabil,
restaurant, terasă, bar, internet,
WLAN, lift, garaj (contra cost). Ca-
mere cu duș/WC, foen, telefon, TV -
Sat, minibar, seif, A/C, balcon sau
terasă. Piscină. 

Servicii: SUF31003 FH (MD/DP/PC)
de persoană/noapte  de la 30 EUR

Calabria

Sorrento-Sant’Agnello
Hotel Londra |||               

Poziționare centrală, la cca. 1,5 km
de centrul istoric din Sorrento. Hotel
primitor, cu restaurant, bar, WLAN
în lobby (contra cost), lift. Camere
cu baie sau duș/WC, foen, telefon,
TV - Sat, A/C (7 EUR de cameră/zi, la
cerere). Piscină. 

Servicii: NAP20021 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte  de la 39 EUR

Golful Napoli

Sorrento
Hotel Villa Igea |||   

La marginea orașului Sorrento, în di-
recția Massa Lubrense. La cca. 2 km
de centrul istoric din Sorrento și de
plaja publică. Hotel cu restaurant,
bar, WLAN, lift. Camere bine echi-
pate, cu baie sau duș/WC, foen, te-
lefon, TV - Sat, A/C. Piscină. 

Servicii: NAP20037 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte  de la 45 EUR

Golful Napoli

Valledoria
Club Hotel Residence 
Baiaverde |||            

Resort cu vedere la mare, integrat
într-o grădină cu eucalipți și pini.
Restaurant, bar, WLAN (zonă co-
mună), parcare. Camere cu duș/WC,
TV, balcon sau terasă. Piscină. 

Servicii: OLB27010 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte  de la 32 EUR

Sardinia

Villasimius
Hotel Xenia |||                 

Poziționare centrală și punct de ple-
care ideal pentru excursii spre Costa
Rei. Bed&Breakfast fermecător, cu
bar, WLAN, grădină, parcare. Came-
re moderne cu duș/WC, telefon, TV -
Sat, minibar, fierbător de apă, A/C /
încălzire (în funcție de sezon).
Servicii: CAG30017 FH (MD) 
de persoană/noapte de la 33 EUR

Sardinia

Ischia Porto
Hotel Royal 
Terme ||||        

Zonă centrală, la numai câteva minu-
te de mers pe jos față de centrul isto-
ric. Hotel cu restaurant, bar, WLAN,
parcare. Camere cu baie sau duș/WC,
foen, telefon, TV - Sat, minibar, seif,
A/C. 2 piscine cu apă termală.
Servicii: NAP90010 FH (MD/DP/PC)
de persoană/noapte  de la 35 EUR

Golful Napoli

Sorrento
Hotel Il Faro |||                

Chiar lângă portul din Sorrento. Ho-
tel rustic și confortabil, cu atmosferă
familiară. Restaurant, pizzerie, bar
cu terasă, WLAN, lift. Camere fru-
moase, cu baie sau duș/WC, foen,
telefon, TV - Sat, WLAN, seif, A/C,
parțial cu balcon și vedere la mare. 

Servicii: NAP20035 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte  de la 34 EUR

Golful Napoli

Capri, Hotel Excelsior 
Parco ||||

          

Între Marina Grande și Capri. 
Boutique-hotel încântător, cu re -
staurant, bar, lounge, WLAN. Ca-
mere mobilate cu mult bun-gust, cu
baie sau duș/WC, TV - Sat, WLAN,
minibar, seif, A/C. 

Servicii: NAP75008 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte   de la 104 EUR

Golful Napoli

Castellamare di Stabia
Grand Hotel
La Medusa ||||         

Zonă liniștită, hotel integrat într-un
parc frumos. Vilă romantică, cu re -
staurant, bar, WLAN (1 oră pe zi fără
costuri suplimentare), lift. Camere cu
baie sau duș/WC, foen, telefon, TV -
Sat, minibar, seif, A/C. Piscină.
Servicii: NAP23000 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte  de la 57 EUR

Golful Napoli

Ischia Porto
Hotel San Giovanni 
Terme ||||                

Înconjurat de o pădurice de pin, la nu-
mai câteva minute de mers pe jos față
de centru. Hotel cu restaurant, bar,
WLAN, parcare. Camere elegante, cu
baie sau duș/WC, foen, telefon, TV -
Sat, minibar, seif, A/C, balcon. Piscină
cu apă termală. 
Servicii: NAP90012 FH (MD/DP/PC) 
de persoană/noapte   de la 51 EUR

Golful Napoli

Ladispoli, Hotel Villa 
Margherita |||                  

Situat pe o stradă laterală, la numai
60 m de plaja publică, cu nisip închis
la culoare. Hotel primitor și familiar,
cu restaurant, bar, grădină frumos
amenajată, cu piscină. Camere pri-
mitoare, cu TV - Sat, parțial cu bal-
con sau vedere la mare. 
Servicii: ROM50005 FH (MD/DP) 
de persoană/noapte  de la 38 EUR

LazioCatalogul DERTOUR pentru vara
2016 cuprinde o selecție ce pune
accent pe ofertele cu Early 
Booking Discount. Oferta com-
pletă, care include multe alte
destinații și hoteluri, o puteți
consulta în agențiile locale acre-
ditate DERTOUR în România. Tot
acolo veți obține informații deta-
liate cu privire la zborurile afe-
rente, posibilități de transfer și
închiriere mașini în regiunea în
care vă veți petrece concediul.
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torre San Giovanni-ugento
Masseria
Don Cirillo ||||         

Masseria cu foarte mult șarm, situată în
mijlocul unei grădini mediteraneene, cu
sală pentru servit micul dejun, piscină,
parcare. Camere individualizate, cu baie
sau duș/WC, foen, telefon, TV - Sat,
WLAN, minibar, seif, A/C / încălzire.
Servicii: BDS30029 FH (MD)
de persoană/noapte   de la 70 EUR

Puglia

Scilla
Le Sirene |||                           

Hotel Bed&Breakfast tradițional,
plăcut, situat chiar pe faleză. Sală
pentru servit micul dejun, garaj
(contra cost), parcare publică. Ca-
mere amenajate individual, cu
duș/WC, TV, A/C, parțial cu vedere
la mare. 
Servicii: SUF31005 FH (MD) 
de persoană/noapte  de la 33 EUR

Calabria

Palermo
Hotel Tonic |||                  

În centru, în apropiere de „Teatrul
Massimo” și „Teatrul Politeama”.
Hotel apreciat, cu bar, TV, internet,
lift. Camere bine întreținute, cu baie
sau duș/WC, foen, telefon, TV,
WLAN, minibar, seif, A/C.

Servicii: CTA16006 FH (MD)
de persoană/noapte  de la 38 EUR

Sicilia

Giardini Naxos
Hotel Villa Nefele |||       

Poziționare centrală, la cca. 100 m
de plaja publică, cu nisip. Hotel cu
sală pentru servit micul dejun,
lounge cu TV, WLAN. Camere cu
baie sau duș/WC, foen, telefon, TV,
WLAN, minibar, seif, A/C, balcon,
parțial cu vedere laterală la mare. 

Servicii: CTA21006 FH (MD/DP)
de persoană/noapte  de la 41 EUR

Sicilia

Conversano, Hotel
Corte Altavilla ||||           

Hotel situat chiar în centrul orașului
vechi. Borgo fermecător, cu restaurant
pe acoperiș, bar, lounge, WLAN, lift,
parcare la cca. 300 m distanță. Came-
re individualizate, cu duș/WC, foen,
telefon, TV - Sat, WLAN, minibar, seif,
A/C / încălzire (în funcție de sezon).
Servicii: BDS30007 FH (MD/DP)
de persoană/noapte  de la 39 EUR

Puglia

Scilla
La Locandiera |||                    

Hotel Bed&Breakfast apreciat, cu
atmosferă primitoare și familiară.
Sală pentru servit micul dejun, seif,
lift, garaj (contra cost), parcare pu-
blică. Camere primitoare, amenaja-
te individual, cu duș/WC, TV, A/C,
parțial cu vedere la mare. 
Servicii: SUF31006 FH (MD) 
de persoană/noapte  de la 40 EUR

Calabria

Ragusa, Artemisia 
Resort |||                  

Hotel situat într-o zonă liniștită, at-
mosferă familiară, sală pentru servit
micul dejun, piscină în frumoasa
grădină, parcare. Camere amenaja-
te individual, cu baie sau duș/WC,
foen, telefon, TV, WLAN, filtru de
cafea/ceai, seif, A/C, balcon. 

Servicii: CTA70031 FH (MD)
de persoană/noapte  de la 42 EUR

Sicilia

Roccalumera, Hotel 
Main Palace |||         

Hotel amenajat confortabil, cu res-
taurant à-la-carte, bar, cafenea,
WLAN în zona barului, lift, piscină,
parcare publică. Camere cu baie sau
duș/WC, foen, telefon, TV - Sat, co-
nexiune internet, minibar, seif, A/C,
balcon, parțial cu vedere la mare. 

Servicii: CTA11030 FH (MD/DP)
de persoană/noapte  de la 59 EUR

Sicilia

Monte Sant’ Angelo 
Palace Hotel San Miche-
le ||||
                    

În inima locului de pelerinaj. Cu clădi-
re principală și dependințe, restau-
rant, parcare. Camere cu TV - Sat,
WLAN, seif și parțial balcon sau te-
rasă. Centru wellness, piscină.
Servicii: BDS30005 FH (MD/DP)
de persoană/noapte de la 38 EUR

Puglia

Calatabiano
Agriturismo Giardino delle 
Zagare ||||                       

Zonă liniștită, la cca. 1 km de centru.
La cca. 5 km de plaja cu nisip/pietri-
cele. Casă de fermier complet re -
staurată, cu sală pentru servit micul
dejun, piscină, parcare. Camere cu
duș/WC, foen, TV, A/C.
Servicii: CTA21024 FH (MD)
de persoană/noapte   de la 36 EUR

Sicilia

Sant’Alessio Siculo
Hotel Kennedy |||             

Hotel mediteranean, în stil sicilian,
cu atmosferă familiară, restaurant,
bar, WLAN (contra cost), lift, terasă
pentru plajă, piscină acoperită, par-
care. Camere primitoare, cu baie
sau duș/WC, foen, telefon, TV - Sat,
A/C. 

Servicii: CTA11032 FH (MD/DP)
de persoană/noapte  de la 38 EUR

Sicilia

Piazza Armerina
Agriturismo Torre 
di Renda |||              

Zonă liniștită, ideală pentru plimbări
prin pădurile din jur. Hotel elegant,
renovat, cu restaurant, piscină, par-
care. Camere cu baie sau duș/WC,
telefon, TV - Sat, WLAN, A/C, bal-
con sau terasă.

Servicii: CTA70033 FH (MD/DP)
de persoană/noapte  de la 39 EUR

Sicilia

Santa Venerina 
Agriturismo Tenuta 
San Michele |||         

Zonă liniștită, pe o coastă a munte-
lui Etna. Hotel cu atmosferă famili-
ară, cu restaurant, WLAN, piscină,
lift, parcare. Camere mobilate rus-
tic, cu baie sau duș/WC, foen, tele-
fon, TV - Sat, WLAN, minibar.

Servicii: CTA14007 FH (MD/DP)
de persoană/noapte  de la 52 EUR

Sicilia

Cefalù
Hotel Artemis ||||            

Hotelul este amplasat la intrarea în
stațiune, la cca. 600 m de centru.
Până la plaja cu nisip sunt cca. 200
m. Hotel modern și confortabil, cu ja-
cuzzi, lift. Camere elegante, cu baie
sau duș/WC, foen, telefon, TV - Sat
cu LCD, conexiune internet, WLAN,
minibar, seif, A/C, parțial balcon. 
Servicii: CTA40019 FH (MD)
de persoană/noapte  de la 45 EUR

Sicilia

Campofelice-Cefalù 
Hotel 
Dolcestate ||||         

Hotel confortabil, cu restaurante,
WLAN în lobby, bar, lift, piscină,
pool-bar, parcare. Camere primitoa-
re, cu baie sau duș/WC, foen, tele-
fon, TV - Sat, frigider, seif, A/C, bal-
con sau terasă. 
Servicii: CTA40023 FH (MD/DP/PC/AI)
de persoană/noapte  de la 37 EUR

Sicilia

Catania 
Hotel Nettuno ||||   

Hotel situat pe țărmul stâncos, cu
restaurante, lobby-bar, bar, WLAN,
lift, piscină, parcare. Camere mo-
derne, cu baie sau duș/WC, foen, te-
lefon, TV - Sat, WLAN, minibar, seif,
A/C, balcon și parțial vedere la ma-
re. 
Servicii: CTA18008 FH (MD/DP)
de persoană/noapte  de la 59 EUR

Sicilia

Cefalù
Hotel Tourist |||       

Pe faleză, la cca. 1 km de centru.
Hotel administrat de familia care îl
deține, cu restaurant, bar, WLAN,
lift, piscină, parcare. Camere mobi-
late în stil mediteranean, cu baie sau
duș/WC, telefon, TV - Sat, WLAN,
frigider, seif, A/C, parțial vedere la
mare. 
Servicii: CTA40024 FH (MD/DP)
de persoană/noapte  de la 29 EUR

Sicilia

Giardini Naxos
Hotel Alexander |||          

La cca. 1 km de centru. Hotel primi-
tor, în stil mediteranean, cu re -
staurant, lobby-bar, WLAN, lift,
parcare. Camere amenajate în stil
sicilian, cu baie sau duș/WC, foen,
TV, WLAN, frigider, seif, A/C, bal-
con sau terasă.

Servicii: CTA21030 FH (MD/DP)
de persoană/noapte  de la 26 EUR

Sicilia

Polignano a Mare, Borgo -
bianco Resort & 
Spa |||||          

Hotel exclusivist, cu restaurant, bar,
zonă de lectură, WLAN, parcare.
Camere cu baie sau duș/WC, bal-
con/terasă, foen, TV - Sat, WLAN,
minibar, seif, A/C. Piscină. 

Servicii: BDS11017 FH (MD/DP)
de persoană/noapte  de la 76 EUR

Puglia

Ostuni, Hotel 
Ostuni Palace ||||            

Hotel elegant, cu poziționare cen-
trală, restaurant à-la-carte, bar și te-
rasă, WLAN, terasă pentru plajă, lift,
parcare și garaj (contra cost). Camere
cu baie sau duș/WC, foen, telefon, 
TV - Sat, conexiune internet, WLAN,
minibar, seif, A/C.
Servicii: BDS12000 FH (MD/DP)
de persoană/noapte   de la 71 EUR

Puglia
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Trappitello, Agrituris -
mo  Terrenia |||         

Zonă liniștită, la cca. 200 m de cen-
tru. Clădire a unei foste podgorii,
frumos restaurată, înconjurată de
plantații de lămâi, cu restaurant,
WLAN, parcare. Camere cu duș/WC,
foen, TV - Sat, WLAN, seif, A/C. Pis-
cină. 
Servicii: CTA21023 FH (MD)
de persoană/noapte  de la 50 EUR

Sicilia

Siracuza, Hotel Borgo 
Pantano ||||             

Zonă relativ liniștită, în mijlocul unor
livezi de lămâi și portocali. Hotel mo-
dernizat, cu restaurant, cafenea, bar,
WLAN, piscină, pool-bar, parcare.
Camere mobilate cu mult bun-gust,
cu baie sau duș/WC, TV- Sat, WLAN,
minibar, seif, A/C. 
Servicii: CTA13009 FH (MD/DP)
de persoană/noapte   de la 78 EUR

Sicilia

Jesolo Lido, Hotel
La Bussola |||           

În Piazza Milano, chiar lângă plaja
privată. Hotel apreciat, cu restau-
rant, bar cu TV - Sat, WLAN, lift, pis-
cină, o mică parcare. Camere mo-
derne, cu duș/WC, telefon, TV - Sat,
minibar, seif, A/C (iulie/august), bal-
con cu vedere laterală la mare. 

Servicii: VCE16023 FH (DP/PC)
de persoană/noapte  de la 65 EUR

Marea Adriatica superioară

Lignano
Hotel Helvetia |||     

În liniștitul cartier Pineta. Hotel
apreciat, cu restaurant climatizat,
bar, internet (contra cost), WLAN,
terasă, grădină, piscină, parcare.
Camere confortabile, cu duș/WC,
foen, telefon, TV - Sat, seif, A/C și
balcon. 

Servicii: VCE30032 FH (MD/DP/PC)
de persoană/noapte  de la 40 EUR

Marea Adriatica superioară

Siracuza
Hotel dei Coloniali ||||    

În apropierea portului, la cca. 10 mi-
nute de mers pe jos față de orașul
vechi, „Ortigia”. Hotel amenajat cu
mult bun-gust, cu restaurant à-la-
carte și WLAN în lobby. Camere con-
fortabile, cu duș/WC, foen, telefon,
TV - Sat, WLAN, A/C, minibar, seif.
Servicii: CTA13013 FH (MD)
de persoană/noapte  de la 29 EUR

Sicilia

Siracuza
Hotel Centrale |||             

Boutique-hotel cu sală pentru servit
micul dejun, bar, lobby, WLAN la re-
cepție, lift, parcare publică. Camere
mobilate cu mult bun-gust, cu
duș/WC, foen, telefon, TV - Sat, co-
nexiune internet, minibar, seif, A/C.

Servicii: CTA13008 FH (MD)
de persoană/noapte  de la 31 EUR

Sicilia

Jesolo Lido
Hotel Tampico |||             

La doar 150 m de plaja privată și
Piazza Torino. Hotel cu atmosferă
primitoare, administrat de familia
care îl deține, cu sală pentru servit
micul dejun, bar, lounge, WLAN, lift,
terasă, parcare. Camere cu baie sau
duș/WC, foen, telefon, TV - Sat, seif,
A/C și balcon. 
Servicii: VCE16030 FH (MD)
de persoană/noapte  de la 37 EUR

Marea Adriatica superioară

Jesolo Lido
Hotel Kennedy |||     

În apropiere de Piazza Torino, la
 doar 50 m de plaja privată. Hotel
administrat de familia care îl deține,
cu atmosferă plăcută, restaurant, bar,
lounge cu TV- Sat, WLAN (lobby), 
lift, piscină, parcare. Camere cu
duș/WC, foen, telefon, TV - Sat, seif,
A/C și balcon. 
Servicii: VCE16057 FH (MD/DP/PC)
de persoană/noapte  de la 42 EUR

Marea Adriatica superioară

Jesolo Lido
Hotel Mirafiori |||    

Direct la plaja întinsă, cu nisip și
cădere lină spre mare. Hotel primi-
tor, familiar, cu restaurant, bar, te-
rasă, lounge cu TV, WLAN (lobby),
piscină. Camere cu duș/WC, telefon,
TV - Sat, seif, A/C și balcon. 

Servicii: VCE16047 FH (MD/DP/PC)
de persoană/noapte  de la 37 EUR

Marea Adriatica superioară

Rimini, Hotel 
Levante |||        

La plaja întinsă, cu nisip fin, se poa-
te ajunge direct din grădina hotelu-
lui. Complex confortabil, cu restau-
rant, lobby, bar, pool-bar, TV,
WLAN, terasă, lift, piscină. Camere
cu duș/WC, foen, telefon, TV - Sat,
WLAN, minibar, seif, A/C și balcon.

Servicii: RMI12050 FH (MD/DP/AI)
de persoană/noapte  de la 49 EUR

Marea Adriatica centrală

Taormina Mare
Hotel Baia Azzura |||       

Zonă centrală, cu vedere spre golful
din Mazzaro. Hotel modern, elegant,
cu restaurant, bar, WLAN (lobby),
lift. Camere cu baie sau duș/WC,
 foen, telefon, TV - Sat, conexiune in-
ternet, WLAN, minibar, seif, A/C,
parțial cu vedere laterală la mare. 
Servicii: CTA11020 FH (MD/DP)
de persoană/noapte  de la 41 EUR

Sicilia

Siracuza, Ortea 
Palace Hotel |||||                  

Hotel luxos și elegant, cu restaurant
à-la-carte, terasă, bar, lift, garaj
(contra cost). Camere moderne, cu
baie sau duș/WC, foen, halat de
baie, telefon, TV - Sat, filtru de ca-
fea/ceai, seif, A/C, parțial cu vedere
la mare. 
Servicii: CTA13017 FH (MD)
de persoană/noapte  de la 118 EUR

Sicilia

Cesenatico
Hotel Torino ||||      

Hotel separat de plajă doar prin
șoseaua de coastă, amplasat chiar în
inima vibrantului Cesenatico. Aface-
re de familie, cu restaurant, lobby-
bar, WLAN, lift, piscină, parcare. Ca-
mere cu duș/WC, foen, telefon, TV -
Sat, WLAN, frigider, seif, A/C, balcon
cu vedere la piscină/mare. 
Servicii: RMI16021 FH (DP/PC)
de persoană/noapte   de la 63 EUR

Marea Adriatica centrală

Senigallia 
Grand Hotel 
Excelsior |||              

Separat de plaja privată, lată, doar
prin drumul de coastă. Hotel tra-
dițional, cu terasă pentru servit micul
dejun amplasată spre mare, sală de
mese, bar, WLAN, lift, piscină, garaj.
Camere cu duș/WC, TV - Sat, mini-
bar, seif, A/C, balcon. 
Servicii: RMI31001 FH (MD/DP/PC)
de persoană/noapte  de la 50 EUR

Marche

Jesolo Lido
Hotel Bettina |||               

Hotel primitor, cu recepție la hotelul
învecinat Pigalle, restaurant, bar cu
terasă, TV - Sat, WLAN, servicii pe
plajă, parcare. Camere cu duș/WC,
foen, TV - Sat, WLAN, seif, A/C, bal-
con, parțial cu vedere laterală la ma-
re. 
Servicii: VCE16050 FH (MD/DP/PC)
de persoană/noapte  de la 37 EUR

Marea Adriatica superioară

Jesolo Lido
Hotel Pigalle |||               

În partea de vest a stațiunii Jesolo
Lido, în apropierea farului. Hotel
mic, afacere de familie, cu restau-
rant, bar cu terasă, TV - Sat, WLAN
în lobby și parcare. Camere primi-
toare, cu duș/WC, foen, TV - Sat,
seif, A/C și balcon.

Servicii:VCE16051 FH (MD/DP/PC)
de persoană/noapte  de la 37 EUR

Marea Adriatica superioară

Milano Marittima
Hotel Aurelia ||||     

Cu acces direct la plaja cu nisip fin,
de care îl desparte doar o grădină
îngrijită. Hotel cu tradiție, restaurant
à-la-carte, bar, WLAN, lift, 2 piscine,
parcare. Camere cu duș/WC, foen,
telefon, TV - Sat, WLAN, minibar,
seif, A/C, parțial cu balcon. 

Servicii: RMI26016 FH (MD/DP/PC)
de persoană/noapte  de la 53 EUR

Marea Adriatica centrală

Trapani
Hotel Trapani In |||          

Hotel modern, confortabil, situat în
centrul istoric, cu WLAN, lift. Ca-
mere amenajate individual, cu baie
sau duș/WC, foen, telefon, TV - Sat,
filtru de cafea/ceai, minibar, seif,
A/C.

Servicii: CTA22005 FH (MD)
de persoană/noapte  de la 59 EUR

Sicilia

Jesolo Lido, Hotel 
Las Vegas |||            

Situat pe o stradă lăturalnică, direct
la plaja cu nisip. Hotel tradițional de
pe litoral, cu restaurant bar, terasă,
lounge, WLAN, piscină, parcare. Ca-
mere cu duș/WC, foen, TV - Sat,
WLAN, minibar, A/C, parțial balcon și
vedere laterală la mare. 
Servicii: VCE16055 FH (MD/DP)
de persoană/noapte   de la 40 EUR

Marea Adriatica superioară

Riccione 
Hotel Alexandra 
Plaza ||||                  

Poziționare excelentă, chiar pe fa-
leză, cu acces la plaja cu nisip fin.
Hotel confortabil, cu restaurant, bar,
piscină, parcare. Camere cu WLAN,
minibar, seif, A/C și balcon cu vedere
laterală la mare. 

Servicii: RMI12040 FH (MD/DP/PC)
de persoană/noapte  de la 68 EUR

Marea Adriatica centrală
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A: 7.5.-3.6. I 24.9.-15.10. B: 4.6.-17.6. I 17.9.-23.9. C: 18.6.-1.7. I 10.9.-16.9. 
D: 2.7.-29.7. I 27.8.-9.9. E: 30.7.-5.8. F: 6.8.-26.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 10% până la
31.3. Ofertă specială: 7 = 6 sosire 7.5.-28.5., 24.9.-9.10. 
(Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula) 

Hotel La Rocca Resort & Spa ||||| Baia Sardinia

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Servicii pe plajă incluse 

Localizare: zonă liniştită, pe o mică
colină, într-o grădină mediterane-
ană. La cca. 800 m de plaja privată
cu nisip, sporturi nautice, călărie, te-
ren de tenis (fiecare la cca. 2 km,
contra cost). La cca. 2 km de centru
(shuttle service ~ de 4 x pe zi). Până
la Porto Cervo sunt cca. 6 km. 
Dotări: hotel confortabil, în stilul
unui sat sardinian, compus din 4
clădiri. Restaurant climatizat cu
bucătărie bună, restaurant à-la-
carte pe plajă (~ 15.5. - 30.9.), bar,
WLAN, piscină (28 x 14 m) con-
struită printre stânci, cu bazin pen-
tru copii şi cascadă, terasă pentru
plajă cu şezlonguri și umbrele de
soare, parcare. 
Camere: 55, amenajate cu foarte
mult bun-gust, în culori deschise, cca.
19 mp, duş/WC, foen, telefon, TV -
Sat, minibar, seif, A/C / încălzire, halat
de baie, balcon sau terasă (DU). 

• DUM: suplimentar cu vedere la
mare. 

• WU: Suite cu 2 camere, cca. 28
mp, living cu zonă de dormit cu 2
posibilități de dormit şi cameră
dublă, baie şi duş/WC. 

• WUM: aceleași dotări ca şi WU, su-
plimentar cu vedere laterală la mare. 

Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, demipensiunea include și cină
sub formă de meniu cu 3 feluri, de-

serturi sub formă de bufet. 
Wellness: incluse: vast centru Spa
(cca. 2.000 mp) cu piscină acoperită
(20 x 13 m), jacuzzi, baie cu aburi,
saună, bazin Kneipp, duș cu efecte.
Contra cost: masaj şi diverse proce-
duri. 

More inclusive
Pe plajă, 2 şezlonguri, 1 umbrelă de
soare şi prosoape, de cameră. 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung OLB11006 FH
Cazare                                                   Bel.        A         B         C         D          E          F
DU G     DZ/Du/WC/BkoT/MD                2-3     131    149    165    200     244    278
DUMG   DZ/Du/WC/BkoT/Meerblick/MD2-3     141    159    184    210     253    286
WU G    Suite/Du/WC/BkoT/MD             2-4     160    198    222    257     299    341
WUMG  Suite/Du/WC/BkoT/seitl. M/MD 2-4     189    218    241    275     327    369
Demipensiune (DP): + 25 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte,
5 nopţi în perioada 1.8.-27.8. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DU/DUM,
a 3-a şi a 4-a persoană în WU/WUM până la 2 ani, 100%; de la 3 la 15 ani, 50%; peste
16 ani, 40%. Câine: nu este permis. Taxă staţiune: nu se percepe. 

Wohnbeispiel 

A: 23.4.-3.6. I 17.9.-8.10. B: 3.9.-16.9. C: 4.6.-1.7. I 27.8.-2.9. 
D: 2.7.-5.8. I 20.8.-26.8. E: 6.8.-19.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 29.2., după această dată 10% până la
31.3., după această dată 10% până la 30.6. pentru sejur în perioada 3.9.-9.10.
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 23.4.-2.10. 
(Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula)

Grand Hotel Smeraldo Beach |||| Baia Sardinia

Wohnbeispiel DJM

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo 
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: zonă liniştită, lângă un
golf privat înconjurat de stânci, în
mijlocul unei grădini mediteraneene
frumos îngrijite. La cca. 200 m de
 piazzetta şi plaja principală, sporturi
nautice la cca. 700 m.
Dotări: hotel confortabil şi elegant,
mobilat în stil tipic sardinian, com-
plet climatizat. Restaurant spre ma-
re, bar, lift, deasupra plajei terasă cu
4 piscine (dintre care 2 cu hidroma-
saj) cu șezlonguri, pool-bar, parcare. 
Camere: 160, amenajate conforta-
bil, cu baie sau duş/WC, foen, tele-
fon, TV-Sat, minibar, A/C (în funcţie
de sezon), balcon sau terasă  (DJ/EJ). 
• DJX:camere cu tarif special, ca şi

DJ, dar cu disponibilitate limitată. 
• DJA: dotări ca și DJ, suplimentar

cu vedere laterală la mare. 

• DJM: aceleași dotări ca și DJ, su-
plimentar cu vedere frontală la
mare. 

EZ = DZ (DJ) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, demipensiunea include şi cină
sub formă de meniu cu 4 feluri, pen-
siunea completă include şi dejun

sub formă de meniu cu 4 feluri.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness. Contra cost: 3 terenuri
de tenis la cca. 100 m. 

More inclusive
Şezlonguri şi umbrele de soare pe
plajă.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung OLB11001 FH
Cazare                                                      Bel.            A          B           C           D          E
DJXG     DZ/BoD/WC/BkoT/Sparpreis/MD  2-3          76       83         94      121     158
DJ G      DZ/BoD/WC/BkoT/MD                 2-3          84       91       104      132     173
DJAG     DZ/BoD/WC/BkoT/seitl. M/MD    2             98     106      118      146     186
DJMG    DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/MD 2-3        112     120      133      160     201
EJ G       EZ/BoD/WC/BkoT/MD                 1           129     145      167      220     282
Demipensiune (DP): + 14 EUR. Pensiune completă (PC): + 38 EUR. Check-
in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în DJX/DJ/DJM până la 1 an, 100% (Logis); peste 2 ani, 30%. Câine: nu este
permis. Taxă stațiune: nu se percepe.

A: 14.5.-10.6. I 3.9.-30.9. B: 11.6.-8.7. I 27.8.-2.9. C: 9.7.-5.8. I 20.8.-26.8. 
D: 6.8.-19.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.1., după această dată 20% până la
29.2., după această dată 15% până la 31.3., după această dată 10% până la
31.5., după această dată 10% până la 30.6. pentru sejur în perioada 3.9.-1.10.
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 14.5.-24.9. 

            Colonna Resort |||||                                                                       Porto Cervo

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Super Early Booking
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, cu pano-
ramă minunată asupra golfului din
Cala Granu, hotel integrat într-un
parc cu o suprafaţă de cca. 50 ha. La
cca. 500 m de plaja „Cala Granu” și
cca. 2 km de centru.
Dotări: resort luxos. Restaurant,
restaurant à-la-carte cu terasă şi ve-
dere la mare, bar cu terasă de vară,
piano-bar, WLAN, lift, areal piscine
cu apă de mare (cca. 8.000 mp) cu
bazin pentru copii, şezlonguri, um-
brele de soare, prosoape la piscină,
cascadă, pool-bar, parcare securi-
zată. 
Camere: 250, elegante și stilate,
cca. 17 mp, cu baie sau duş/WC,
 foen, halat de baie, telefon, TV - Sat,
WLAN, minibar, seif, A/C / încălzire,
balcon sau terasă (DJ). DJX camere

cu tarif special, aceleași dotări ca şi
DJ, dar cu disponibilitate limitată.
DJM suplimentar cu vedere la mare.
DJY camere cu tarif special, ca şi
DJM, dar cu disponibilitate limitată. 
Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, demipensiunea sau pensiunea
completă include şi meniu cu 4 feluri.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness. 

Wellness: contra cost: centru well-
ness (cca. 900 mp) cu jacuzzi, baie
cu aburi, saună și diverse proceduri.  
Programe de agrement: incluse:
animație seara.
Excursii: contra cost: închiriere bărci. 

More inclusive
Pe plajă, de cameră, 2 şezlonguri şi
1 umbrelă de soare.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung OLB12006 FH
Cazare                                                           Belegung       A             B           C           D
DJXG     DZ/BoD/WC/BkoT/Sparpreis/MD       2-3              89       125       154      232
DJ G      DZ/BoD/WC/BkoT/MD                      2-3            104       146       179      273
DJYG     DZ/BoD/WC/BkoT/M/Sparpreis/MD   2-3            128       163       184      263
DJMG    DZ/BoD/WC/BkoT/Meerblick/MD      2-3            149       192       213      304
Demipensiune (DP): + 38 EUR. Pensiune completă (PC): + 69 EUR. Check-in/Check-out:
zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: până la 1 an, 100% (Logis); peste
2 ani, 30% (fiecare la cazare cu MD). Câine: nu este permis. Taxă stațiune: nu se percepe.

Wohnbeispiel 
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A: 14.5.-17.6. I 10.9.-1.10. B: 18.6.-1.7. I 27.8.-9.9. C: 2.7.-29.7. 
D: 30.7.-5.8. I 20.8.-26.8. E: 6.8.-19.8.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.1., după această dată 10% până la
29.2. Concediu prelungit: reducere 5% pentru sejur de min. 14 nopţi

            Resort Valle Dell'Erica Thalasso & Spa |||||                          Santa Teresa Gallura

HOTEL HIGHLIGHT
• Direct la plajă
• Servicii pe plajă incluse 
• Servicii extra, special 
  pentru oaspeții noștri 

Localizare: zonă liniştită, absolut
deosebită, cu minunate golfuri cu ni-
sip şi stânci, chiar vizavi de insula ne-
locuită Spargi. La cca. 4 km distanță
de Porto Pozzo cu un mic port pentru
iahturi şi magazine, la 12 km de Santa
Teresa Gallura şi cca. 55 km de Olbia.
Dotări: complex hotelier vast și exclu-
sivist, compus din zonele „Erica” și
„Licciola”, fiecare cu mai multe clă -
diri. Restaurant principal cu terasă pa-
noramică, restaurant cu specialităţi,
restaurant pe plajă cu specialităţi de
peşte (în sezonul de vârf, cost supli-
mentar), restaurante „Nautilus”, „Il
Grecale”, „Li Zini” și „La Prua” (peste
18 ani), bar „Nemo”, WLAN, piazzetta
cu piano-bar şi reprezentații ocaziona-
le, 4 piscine, parțial cu vedere panora-
mică la mare, şezlonguri și prosoape
la piscină, pool-bar, parcare. 
Camere: 252, camere și Suite mo-
derne, mobilate în stil mediteranean,
cca. 25 mp, la parter cu duş/WC,
 foen, halat de baie, telefon, TV - Sat,
seif, A/C / încălzire (în funcţie de se-
zon), terasă. 
• DU/EU: camere Classic, în zona Erica. 
• DUM: suplimentar cu vedere la ma-

re, în zona Erica. 
• DUA: camere Superior, cca. 29 - 36

mp, cu vedere la mare, în zona
 Licciola.

• WUM: Family Suite Licciola, cca. 58
- 74 mp, 2 camere duble, 2 x
duș/WC, vedere la mare.

• KU: Juniorsuite Erica, cca. 35 mp,
ca și DU, suplimentar cu living cu
zonă de dormit. 

• KUA: Juniorsuite Licciola, aceleași
dotări ca și KU, suplimentar cu ve-
dere la mare, în zona Licciola. 

• KUM: Juniorsuite Mirtilla, aceleași
dotări ca și KU, dar mai spaţioase,
cca. 41 mp, suplimentar cu vedere
la mare.

• WUC: Suite Arcipelago, cameră
dublă și living separat printr-o ușă
glisantă de zona de dormit cu 2 po-
sibilități de dormit, vedere la mare.

• WUD: Suite Arcipelago Pool, cca.
57 mp, cameră dublă, living cu
zonă de dormit (separate printr-o
ușă glisantă) cu 2 posibilități de
dormit, vedere la mare, piscină pri-
vată, terasă mare acoperită, cu
zonă de grădină.

• WUE: President Suite Razzoli, cca.
85 mp, cameră dublă și living sepa-
rat printr-o ușă glisantă de zona de
dormit cu 2 posibilități de dormit,
terasă panoramică acoperită, cu o
minunată vedere la mare.

• WUF: Imperial Suite, cca. 154 mp,
pe 2 niveluri, fiecare cu cameră
dublă, living cu zonă de dormit (se-
parate printr-o ușă glisantă) cu 2
posibilități de dormit, grădină cu
piscină privată și șezlonguri.

WUC/WUD/WUE/WUF fiecare în zona
Licciola, la parter sau la primul etaj. 
EZ = DZ (DU) în regim de single.
Servicii de masă: demipensiune cu
mic dejun și cină de tip bufet, opțional
cina poate fi servită, pensiunea com-
pletă include și dejun de tip brunch.
Activităţi sportive: contra cost: te-
ren de golf pentru antrenamente. 
Wellness: contra cost: vast centru
wellness (cca. 1.600 mp) cu baie cu
aburi, masaj, thalasso. 
Programe de agrement: incluse:
spectacole muzicale și de divertis-
ment în piazzetta.

DERTOUR Special 
Oaspeții noștri primesc un cadou-
surpriză.

More inclusive
Pe plajă, 2 şezlonguri şi 1 umbrelă
de soare, de cameră.

Honeymoon
• 3 intrări la centrul wellness (cu re-

zervare)
• 3 lecții de golf pentru începători
• 1 inel sardinian pentru mireasă
• 1 mic cadou-surpriză

Ideal pentru familii

Animație seara
Baby-club 1 - 3 ani (din 21.5.,
numai cu certificat medical, cu
vechime de cel mult 3 zile la sosi-
re, contra cost)
Piscină pentru copii (cca. 200 mp)
Restaurant pentru copii
Mini-club 3 - 9 ani (zilnic, ~ între
orele 9 - 23)
Bucătărie mamă-copil
Nintendo Wii™, PlayStation®,
XBox®
Copiilor de 10 - 13 ani le este
oferită o gamă largă de activități,
precum snorkeling, fotbal, golf și
foto-safari

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung OLB21012 FH
Cazare                                                                   Bel.       A        B        C        D         E
DU H     DZ/Du/WC/Ts/Classic/DP                          2       140   200   250    280    320
DUMH   DZ/Du/WC/Ts/M/DP                                 2       160   220   280    310    350
DUAH    DZ/Du/WC/Ts/M/Superior/DP                    2       200   260   320    370    410
WUMH  Familiy Suite/Du/WC/Ts/M/Licciola/DP      4-5    190   250   300    350    390
WUAH   Family Suite/Du/WC/Ts/M/Erica/DP           4       170   230   290    330    370
WUBH   Family Suite/Du/WC/Ts/M/Mirtilla/DP        4-6    190   260   320    370    410
KU H      Juniorsuite/Du/WC/Ts/Erica/DP                 2-3    190   260   310    360    400
KUAH    Juniorsuite/Du/WC/Ts/M/Licciola/DP         2-3    220   290   350    410    450
KUMH   Juniorsuite/Du/WC/Ts/M/Mirtilla/DP         2-4    220   300   360    430    470
WU H     Senior Family Suite/Du/WC/Ts/M/DP         4-6    220   290   350    410    450
WUCH   Suite/Du/WC/Ts/M/Arcipelago/DP             2-4    340   460   520    620    660
WUDH   Suite/Du/WC/Ts/M/Arcipelago Pool/DP     2-4    410   540   600    720    780
WUEH    President Suite Razzoli/Du/WC/Ts/M/DP   2-4   440   580   640    760    840
WUFH    Imperial Suite/Du/WC/Ts/M/DP                 2-8    780 1040 1160  1380  1500
EU H      EZ/Du/WC/Ts/Classic/DP                          1       210   340   430    490    570
Pensiune completă (PC): + 32 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 
3 nopţi în perioada 14.5.-6.8. și 20.8.-2.10. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în
KUA până la 1 an, 100%; peste 2 ani, 50%; a 3-a persoană în KU, a 3-a și a 4-a persoană în
KUM până la 1 an, 100%; de la 2 la 11 ani, 50%; peste 12 ani nu este posibil. A 5-a persoană
în WUM până la 1 an, 100%; de la 2 la 16 ani, 50%; peste 17 ani nu este posibil. A 3-a și a
4-a persoană în WUC/WUD/WUE până la 1 an, 100%; peste 2 ani, 50%. A 3-a și a 4-a
 persoană în WUF, 100%; a 5-a până la a 8-a persoană până la 1 an, 100%; peste 2 ani, 70%.
Single cu copil: în EU (EUX) până la 11 ani, 100% (se poate rezerva pentru perioada 14.5.-
30.7. și 20.8.-2.10.). Câine: nu este permis. Taxă stațiune: nu se percepe. 

Wohnbeispiel 



83SICILIA SUD

A: 22.4.-9.6. I 16.9.-29.10. B: 10.6.-30.6. C: 1.7.-14.7. I 2.9.-15.9.
D: 15.7.-4.8. I 19.8.-1.9. E: 5.8.-18.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.1., după această dată 
20% până la 28.2., după această dată 
15% până la 31.3., fiecare pentru sejur în perioada 22.4.-15.7. şi 1.9.-30.10.,
după această dată 10% până la 30.4. pentru sejur de min. 3 nopți în perioada
22.4.-15.7. şi 1.9.-30.10. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 22.4.-8.7., 2.9.-23.10. 
(Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula)

ATA Hotel Capotaormina ||||| Taormina Mare

Wohnbeispiel DAM

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la mare
• Super Early Booking 
• Servicii pe plajă incluse 
• Servicii extra incluse

Localizare: direct la mare, pe o
limbă de pământ, cu priveliște minu-
nată spre „Isola Bella” şi Etna. La
cca. 1,5 km de funicular şi cca. 3 km
de „Corso Umberto”. Terenuri de
tenis la cca. 4 km distanță.
Dotări: hotel foarte confortabil, cu
atmosferă rafinată, complet climati-
zat, ce face parte din grupul hotelier
„Atahotel”. Restaurant elegant (la
cină ţinută formală), bucătărie ex-
cepțională, restaurant à-la-carte în
aer liber, spre mare, bar cu terasă pe
acoperiş, piano-bar, coafor, boutique,
internet, WLAN (contra cost), lift, te-
rasă, piscină cu apă de mare (20 x 8
m, ~ 15.5. - 15.9.) la care se ajunge
cu un lift ce trece printre stânci, cu
jacuzzi integrat și o frumoasă plajă
privată cu stânci/pietricele (la care
se ajunge cu liftul și coborând câte-
va trepte), cu şezlonguri, umbrele de
soare şi prosoape (~ 1.6. - 30.9.),
pool-bar şi bar pe plajă, parcare, ga-
raj (contra cost).
Camere: 192, confortabile şi cu
mult bun-gust, cu baie/WC, foen,
halat de baie, papuci, radio, telefon,
TV - Sat, Pay-TV, WLAN, minibar,
seif, A/C (~ 15.6. - 15.9.), balcon
sau terasă. 
• DAA/EAA: cu vedere la grădină.
• DAM: cu vedere frontală la mare.
EZ = DZ (DAA) în regim de single. 

Servicii de masă: mic dejun ame-
rican de tip bufet, demipensiunea
include şi cină sub formă de meniu
cu 4 feluri.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, închiriere
canoe. Contra cost: scufundări, în-
chiriere hidrobiciclete, terenuri de
tenis la cca. 4 km.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung CTA11004 FH
Cazare                                                     Bel.            A            B           C          D          E
DAAG    DZ/B/WC/BkoT/Gartenblick/MD  2-3        118       132      139     155     180
DAMG   DZ/B/WC/BkoT/Meerblick/MD    2-3        138       159      168     189     207
EAAG    EZ/B/WC/BkoT/Gartenblick/MD  1            185       204      223     262         –
Demipensiune (DP): + 59 EUR; sezon B/C, + 60 EUR; sezon D/E, + 62 EUR. Check-
in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 7 nopţi în perioada 5.8.-19.8. Reducere
pat suplimentar: a 3-a persoană în DAA/DAM până la 1 an, 100% (Logis); de la 2 la 11
ani, 50%; peste 12 ani, 10% (fiecare la cazare cu MD). Câine: nu este permis. Garaj: cca.
15 EUR pe zi. Taxă stațiune: se plătește la fața locului. 

A: 11.3.-22.3. I 1.11.-5.11. B: 29.3.-31.5. I 9.10.-31.10. 
C: 1.6.-7.8. I 22.8.-8.10. D: 23.3.-28.3. I 8.8.-21.8.

 Early Booking: reducere 10% cu peste 60 zile înainte de sosire, pentru sejur de
min. 3 nopţi. Ofertă specială: 4 = 3 sosire 11.3.-19.3., 9.10.-28.10., 
7 = 6 sosire 11.3.-30.10.

            Hotel San Domenico Palace ||||||                                                Taormina Alta

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Servicii extra incluse

Localizare: într-o zonă liniştită, pe
o stradă auxiliară, în centrul loca-
lităţii. La câteva minute de mers pe
jos față de „Corso Umberto”, cu
magazine, baruri şi restaurante, la
cca. 10 minute de mers pe jos față
de funicular, plajă publică (~ 1.6. -
30.9., shuttle service) la cca. 5 km
distanță. 
Dotări: unul dintre hotelurile cele-
bre ale Italiei, fostă mănăstire din
sec. XV transformată într-un hotel
luxos, cu un farmec absolut deose-
bit. 2 restaurante, „Il Giardino dei
Limoni”, „Les Bouganville”, restau-
rant à-la-carte „Principe di Cerami”,
fiecare cu bucătărie excelentă, pia-
no-bar, lounge climatizat, amenajat
cu mult bun-gust, TV, sală de lectură
şi conferinţe, internet (contra cost),
WLAN, un mic boutique, piscină fru-
moasă (14 x 8 m, cu încălzire, ~
15.5. - 15.9.) şi terasă pentru plajă
în parcul frumos îngrijit, cu vedere
minunată spre mare şi muntele
 Etna, cu şezlonguri, umbrele de soa-
re, prosoape, terasă şi pool-bar (va-
ra funcţionează ca restaurant), par-
care.
Camere: 105, elegante, în aripa
Grand Hotel sau în aripa mănăstirii
– în fostele chilii ale călugărilor,
parţial cu mobilă stil, cu baie sau
duş/WC, foen, halat de baie, tele-
fon, radio, TV - Sat, WLAN, minibar,
seif, A/C (~ 15.6. - 15.9.) (DI/EI).
• DIA: camere Superior, în fostele

chilii ale mănăstirii, cu vedere la

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung CTA10006 FH
Cazare                                                   Belegung       A              B              C              D
DI G       DZ/BoD/WC/MD                       2-3            125         154         167         184
DIAG     DZ/BoD/WC/Superior/MD         2               173         222         235         252
DJMG    DZ/BoD/WC/Bk/Deluxe/M/MD  2-3            209         272         281         306
EI G       EZ/BoD/WC/MD                       1               203         284         299         325
Suplimentul pentru meniul de Paşte se calculează la rezervare: în 27.3. la cazare cu MD, + 112 EUR;
la cazare cu DP, + 37 EUR; copii de la 4 la 12 ani, la cazare cu MD, + 79 EUR; la cazare cu DP, + 22
EUR. Demipensiune (DP): + 75 EUR; DP pentru copii de la 4 la 12 ani, + 57 EUR. Check-
in/Check-out: zilnic, excepţie Paşte. Sejur minim: 1 noapte, de Paşte sejur în perioada 25.3.-28.3.
Cost pat suplimentar: a 3-a persoană în DI/DJM, în sezon A, de la 4 la 12 ani, 43 EUR; peste 13
ani, 66 EUR; în celelalte perioade, de la 4 la 12 ani, 79 EUR; peste 13 ani, 92 EUR (fiecare la cazare
cu MD). Câine: de talie mică, permis (TIER). Taxă stațiune: se plătește la fața locului.

grădină şi la mare.
• DJM: camere Deluxe, mobilate lu-

xos şi cu foarte mult bun-gust, în
aripa Grand Hotel, mai spaţioase,
în plus cu balcon şi vedere la ma-
re. 

EZ = DZ (DI) în regim de single. 
Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, demipensiunea include și cină
sub formă de meniu cu 4 feluri.

More inclusive
• Pentru sejur de min. 3 nopți, de

cameră, 1 sticlă de vin sicilian și
prăjituri, la sosire

• Pentru sejur de min. 7 nopți, în
DI/DIA/DJM, 1 cină la restaurantul
Les Bouganville și WLAN în ca-
meră

• Pentru sejur de min. 3 nopți, în
DIA, 1 platou cu fructe la sosire și
late check-out în funcție de dispo-
nibilități la hotel

Bine de știut
Tradiţia şi strălucirea stilului clasic
se îmbină cu facilităţile moderne.
Hotel de primă clasă, cu atmosferă
elegantă şi servicii de top.

Wellness: contra cost: saună,
Beauty farm, masaj.  
Programe de agrement: contra
cost: pescuit în larg, biliard.

More inclusive
~ De 6 x pe zi shuttle service spre
Taormina Alta.
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DERTOUR

A: 9.4.-6.5. I 24.9.-21.10. B: 7.5.-17.6. C: 18.6.-15.7. I 27.8.-23.9. 
D: 16.7.-5.8. I 16.8.-26.8. E: 6.8.-15.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 29.2., după această dată 15% până la
31.3., după această dată 10% până la 30.4., după această dată 10% până la
30.6. pentru sejur în perioada 29.8.-14.10., fiecare pentru sejur de min. 7 nopţiWohnbeispiel DUB 

Naxos Beach Resort & Vile Naxos Beach |||| Giardini Naxos

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung CTA21001 FH
Cazare                                                            Bel.         A           B           C         D         E
DUXH    DZ/Du/WC/BkoT/Villen/Sparpreis/DP  2-3       71        84        92      98    133
DUBH    DZ/Du/WC/BkoT/Villen/DP                 2-3       71        88        94      99    134
DUAH    DZ/Du/WC/Bk/seitl. M/Haupth./DP     2-3       82        99      103    107    145
FUBH     Familienzim./Du/WC/BkoT/Villen/DP  4          72        88        94      99    134
EUBH     EZ/Du/WC/BkoT/Villen/DP                 1        107      130      144    151    202
EUAH    EZ/Du/WC/Bk/seitl. M/Haupth./DP     1        121      146      158    167    218
Cazare/Mic dejun (G): - 11 EUR. All inclusive (AI): + 36 EUR. AI pentru copii de la 2
la 5 ani, + 5 EUR; de la 6 la 11 ani, + 18 EUR. Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim:
1 noapte, 3 nopţi în perioada 16.7.-27.8. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană în
DUX/DUB/DUA, a 3-a/4-a persoană în FUB de la 2 la 5 ani, 85%; de la 6 la 11 ani, 50%;
peste 12 ani nu este posibil. Avantaj 65plus: în DZ peste 65 ani, reducere 5% pentru sejur
de min. 7 nopţi. Câine: nu este permis. Taxă stațiune: se plătește la fața locului. 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Servicii extra incluse 

Localizare: la cca. 50 - 300 m de pla-
ja privată cu nisip/pietricele, la care se
ajunge trecând prin grădina vastă ce
aparține hotelului. La cca. 1,5 km de
centru şi 7 km de Taormina. 
Dotări: resort întins pe o suprafață
mare, cu hotel (DUA/EUA) şi complex
de vile (DUX/DUB/FUB/EUB), în stil
grecesc, cu atmosferă dinamică. Oas -
peţii din hotelul Naxos Beach Resort
servesc masa la restaurantul „Oasys”,
iar cei cazaţi în vile au la dispoziţie re -
staurantul „Del Parco”. Internet,
WLAN (ambele contra cost), discotecă,
coafor, boutique-uri, magazine, lift în
clădirea principală, piscină (25 x 10 m,
~ 15.5. - 15.9.), bazin olimpic (50 x 20
m, ~ 15.6. - 15.9.), şezlonguri, umbre-
le de soare, bar pe plajă, pool-bar, pe
plajă şezlonguri şi umbrele de soare (~
9.5. - 25.9., contra cost),  parcare. 
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun de tip bufet, cină sub
formă de bufet cald/rece sau All in-
clusive. Meniuri pentru copii.

Hotel Naxos Beach Resort
Camere: 189, duş/WC, foen, telefon,
TV - Sat, frigider, seif, A/C. DUA/EUA
confortabile, mobilate cu mult bun-gust,
cca. 20 mp, cu balcon şi vedere laterală
la mare. EZ = DZ în regim de single.
Vile Naxos Beach
Camere: 453, cu duş/WC, foen, te-
lefon, TV - Sat, frigider, seif, A/C.
DUB/EUB moderne, cca. 21 mp, în

clădiri cu 2 niveluri, la parter sau la
primul etaj, cu balcon sau terasă.
DUX camere cu tarif special, ca şi
DUB, disponibilitate limitată. FUB
camere pentru familii, cca. 30 mp,
cameră dublă şi cameră cu 2 paturi
cu baie comună, balcon sau terasă. 
Activităţi sportive: incluse: sală de
fitness, aerobic, tenis de masă, teren
de tenis, volei, baschet, surf, navigaţie,
canoe, teren de golf cu 3 găuri. Contra
cost: ski nautic, centru de scufundări. 
Wellness: contra cost: Beauty
farm, masaj.
Programe de agrement: incluse:
piano-bar, seara muzică live, ani-
maţie ~ 10.5. - 26.9. 
Copii: incluse: baby-club 1 - 4 ani,
baby-restaurant 4 luni - 2 ani, mini-
club 5 - 12 ani (de 6 x pe săptămână,
~ 15.5. - 15.9.). 2 bazine pentru co-
pii. Loc de joacă, baby-sitter.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”
în plus faţă de rez. cu DP: 
Dejun de tip bufet, vin, bere, băuturi
răcoritoare şi apă la mesele principa-
le, între orele 10 - 24 vin, bere, bău -
turi răcoritoare, sucuri, cafea, ceai,
băuturi alcoolice locale, îngheţată la
Calypso Bar, precum şi snack-uri între
orele 12 - 24, pe plajă şezlonguri/um-
brele de soare de la al 3-lea şir. 

More inclusive
• La cazare cu DP, la cină, 0,25 l vin

şi 0,5 l apă, de persoană
• 6 zile pe săptămână transfer spre

staţia de funicular, care merge
spre Taormina (~ de 4 - 6 x pe zi)

Bine de știut
Hotelul face parte din grupul
 „Atahotel”.

A: 1.1.-24.5. I 21.9.-30.12. B: 25.5.-2.8. I 24.8.-20.9. C: 3.8.-23.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 15% până la
31.3., după această dată 10% până la 31.5. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 1.1.-24.6., 15.9.-19.12., 14 = 12 sosire 
1.1.-20.7., 24.8.-17.12. (Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula)

Hotel Hellenia Yachting ||||| Giardini Naxos

Wohnbeispiel DH

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung CTA21002 FH
Cazare                                                           Belegung              A                B              C
DHXG    DZ/Du/WC/Sparpreis/MD                  2                        56             66           71
DH G     DZ/Du/WC/MD                                 2                        66             76           80
DU G     DZ/Du/WC/Bk/MD                            2                        78             90         100
TU G      3-Bett-Zimmer/Du/WC/Bk/MD          3                        78             92         100
DUMG   DZ/Du/WC/Bk/seitl. Meerblick/MD    2-3                     99           112         119
EH G      EZ/Du/WC/MD                                 1                      113           126         148
Demipensiune (DP): + 24 EUR. DP pentru copii de la 3 la 12 ani, + 12 EUR (se poate rezerva pentru
perioada 1.1.-20.11.). Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 2 nopţi. Reducere pat suplimen-
tar: a 3-a persoană în TU/DUM de la 3 la 12 ani, 100% (la cazare cu MD); peste 13 ani, 30%. Avantaj
60plus: peste 60 ani, reducere 10%. Câine: nu este permis. Taxă stațiune: se plătește la fața locului. 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo
• EZ fără costuri suplimentare
• Upgrade în categoria de
  cameră superioară
• Super Early Booking 
• Reducere copii
• Avantaj 60plus

Localizare: zonă liniştită, direct la
plaja cu pietricele, în districtul Reca-
nati. La cca. 2 km de portul turistic
şi cca. 1,5 km din centru spre Na-
xos. Teren de tenis la cca. 100 m
distanță.
Dotări: hotel confortabil, cu at-
mosferă plăcută, amenajat cu mult
bun-gust în stil greco-roman. Re -
staurant, hol elegant, bar, lounge,
TV, internet (contra cost), WLAN,
spaţii publice climatizate, jacuzzi
(contra cost), lift, piscină (14 x 7 m)
cu șezlonguri și umbrele de soare,
prosoape la piscină, pool-bar cu
snack-uri, pe plajă şezlonguri şi um-
brele de soare (~ 1.6. - 15.9., con-
tra cost), parcare.
Camere: 112, mobilate cu mult
bun-gust, cu duş/WC, foen, telefon,
TV - Sat, WLAN, minibar, seif, A/C
(~ 1.6. - 15.9., ~ între orele 12 -
24) (DH/EH).
• DHX: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DH, dar cu dispo-
nibilitate limitată. 

• DU/TU: cu balcon. 
• DUM: suplimentar cu balcon şi

vedere laterală la mare. 
EZ = DZ (DH) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun de tip

bufet, demipensiunea include şi cină
sub formă de meniu cu 3 feluri.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness. Contra cost: surf, ski
nautic, închiriere șalupe și hidrobi-
ciclete, teren de tenis la cca. 100 m
distanță. 
Wellness: contra cost: baie cu
 aburi, saună, masaj.
Programe de agrement: incluse:
piano-bar, vinerea barbecue cu mu-
zică folk (în sezonul de vârf). 

More inclusive
• La sosire, 1 sticlă de apă, de ca-

meră
• Cuplurile aflate în luna de miere

primesc la sosire 1 sticlă de șam-
panie, de cameră

Bine de ştiut
• Pentru sejur în perioada 7.1. -

31.3. şi la rezervarea unei camere
duble, upgrade în categoria de ca-

meră imediat superioară, în funcție
de disponibilităţi la sosirea la hotel 

• Pentru sejur de min. 7 nopți în pe-
rioada 1.4. - 31.5. și 15.9. -
31.12., cameră single fără costuri
suplimentare

• 10% reducere Green fee la tere-
nul de golf cu 18 găuri „Il Piccio-
lo” (la cca. 25 km distanță)

Wohnbeispiel DUA
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A: 2.1.-25.3. I 29.10.-23.12. B: 26.3.-29.4. I 24.12.-31.12. C: 30.4.-1.7. I 24.9.-
28.10. D: 2.7.-5.8. I 27.8.-23.9. E: 6.8.-26.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 29.2., după această dată 
15% până la 31.3., după această dată 10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 2.1.-9.6., 15.9.-25.12. 
(Early Booking-ul şi oferta specială nu se pot cumula)

Wohnbeispiel DJA

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung CTA21011 FH
Cazare                                                              Bel.          A         B         C         D         E
DJ G        DZ/BoD/WC/Bk/Classic/MD               2-4         67      79      90      98    110
DJAG       DZ/BoD/WC/Bk/Meerbl./Superior/MD 2-4         80      94    107    117    128
DJBG       DZ/BoD/WC/Bk/Meerbl./Deluxe/MD   2            96    108    124    133    144
DJCG       DZ/BoD/WC/Bk/seitl. M/Exclusive/MD 2          117    129    146    155    165
FJMG       Familienzimmer/BoD/WC/Bk/M/MD   2-3       103    114    133    141    153
WJMG     Suite/BoD/WC/Bk/Meerblick/MD        2          146    157    198    221    238
EJ G         EZ/BoD/WC/Bk/Classic/MD                1          109    128    154    166    184
Suplimentul pentru Summer-party se calculează la rezervare: în 15.8., + 60 EUR. Copii de
la 3 la 12 ani, + 30 EUR; fiecare la cazare cu DP. Demipensiune (DP): + 42 EUR. DP
pentru copii până la 5 ani, inclusă; de la 6 la 12 ani, + 21 EUR. Check-in/Check-out: zil-
nic. Sejur minim: 1 noapte, 5 nopţi în perioada 6.8.-20.8. Reducere pat suplimentar:
a 3-a persoană în FJM, a 3-a și a 4-a persoană în DJ/DJA până la 5 ani, 100%; de la 6 la
12 ani, 50%; peste 13 ani, 30% (fiecare la cazare cu MD). Câine: nu este permis. Parcare:
în Holiday Club, aflat vizavi, cca. 10 EUR pe zi. Taxă stațiune: se plătește la fața locului. 

extensibilă, vedere la mare. 
• WJM: Suite, cca. 46 mp, cu living

şi pat kingsize în galeria deschisă,
halat de baie, WLAN, vedere la
mare. 

EZ = DZ (DJ) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, demipensiunea include şi cină
sub formă de meniu cu 3 feluri. Me-
niuri pentru copii.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness. Contra cost: închiriere
canoe pe plajă, închiriere biciclete, 2
terenuri de tenis cu nocturnă la cca.
200 m distanță.
Wellness: contra cost: la centrul
wellness: piscină acoperită, cu apă
sărată (cca. 18 x 7 m), Beauty farm,
jacuzzi, baie cu aburi, saună, solar,
masaj.
Programe de agrement: piano-
bar (iulie/august), biliard.

HOTEL HIgHLIgHT
• Direct la plajă
• Super Early Booking
• Servicii extra, special 
  pentru oaspeții noștri 

Localizare: excepțională, direct la
mare şi la plaja cu pietricele. La plaja
terasată în jurul hotelului se ajunge
coborând câteva trepte. Chiar în
afara localităţii Recanati. La cca. 1,5
km de Giardini Naxos. La cca. 6 km
din centru spre Taormina şi la 69 km
de aeroportul Catania.
Dotări: hotel confortabil şi elegant,
cu atmosferă deosebită. Restaurant
cu terasă spre mare, restaurant à-la-
carte cu bucătărie deschisă şi bar de
vinuri, bar elegant, lobby-bar cu
 îngheţată și dulciuri siciliene, WLAN
în lobby (contra cost), coafor, maga-
zin de suveniruri, lift, în grădina fru-
moasă piscină (cca. 15 x 8 m, ~
15.6. - 15.9.) cu şezlonguri şi um-
brele de soare, prosoape la piscină
şi pe plajă, pool-bar şi bar pe plajă
(~ 15.6. - 15.9.), pe plajă şezlonguri
şi umbrele de soare (~ 15.6. - 15.9.,
contra cost), parcare.
Camere: 296, moderne şi conforta-
bile, Classic, cca. 32 mp, cu baie sau
duş/WC, foen, telefon, radio, TV -
Sat, WLAN (contra cost), minibar,
seif, A/C (~ 15.6. - 15.9.), balcon
(DJ/EJ).
• DJA: Superior, suplimentar cu ve-

dere la mare.
• DJB: Deluxe, suplimentar cu filtru

de ceai/cafea, WLAN, vedere la
mare.

• DJC: Exclusive, aceleași dotări ca
și DJB, vedere laterală la mare.

• FJM: camere pentru familii, cca.
40 mp, cu pat dublu și canapea

Copii: incluse: bazin pentru copii.
Contra cost: baby-sitter (la cerere).

DERTOUR Special

Oaspeții noștri beneficiază la sosire
de early check-in de la ora 11 și la
plecare de late check-out până la
ora 17, fiecare în funcție de dispo-
nibilități la sosire.

More inclusive
Cuplurile aflate în luna de miere
primesc la sosire 1 platou cu fructe
şi 1 sticlă de șampanie, de cameră.

Hilton Hotel ||||| Giardini Naxos
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DERTOUR

BulGaria
Dobre doschli – Grădina Domnului. Pe vremea când Dumnezeu împărțea pămân-
tul între neamuri, bulgarii au apărut prea târziu – sau, cel puțin, așa spune legenda.
Când, în cele din urmă, ajung și ei la împărțeală, privesc cu dezamăgire spre Creator,
iar acesta, cuprins de compasiune, taie o bucată din Paradis și le-o lasă moștenire. 

Kap Kaliakra

Veliko Tarnovo

Clima                Ian.      Feb.      Mar.      Apr.       Mai       Iun.        Iul.       Aug.      Sept.      Oct.       Nov.      Dec.

Temp. zi                (°C)    5          7           11          16          23          27          29          30          24          20          13          6
Temp. noapte       (°C)   -1         0            3            8           16          20          21          22          18          12           6           0
Temp. apă              (°C)    6          7            7           10          15          19          22          23          22          17          13          8
Ore cu soare          (zi)    3          3            4            6            7            8            9            9            7            5            4           2
Zile ploioase      (lună)    6          5            5            5            6            7            6            5            5            5            6           7©
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87MAREA NEAgRă BulGaria

a: 1.5.-15.5. i 25.9.-9.10. B: 16.5.-7.6. i 15.9.-24.9. C: 8.6.-21.6. i 1.9.-14.9. 
D: 22.6.-18.7. i 23.8.-31.8. E: 19.7.-22.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.1., după această dată 
20% până la 29.2., după această dată 
10% până la 31.3. 
Ofertă specială: 7 = 6 sosire 1.5.-10.6., 10.9.-9.10., 
14 = 12 sosire 1.5.-10.6., 10.9.-9.10., 21 = 17 sosire 1.5.-25.5., 17.9.-9.10.

Hotel Kaliakra Beach |||| AlbenaNOu

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung VAR10020 FH
Cazare                                                              Bel.              A        B        C        D        E
DUXI     DZ/Du/WC/Bk/Sparpreiszimmer/AI       2-3            37     43     51     69     78
DU I       DZ/Du/WC/Bk/Standard/AI                  2-3            43     48     60     81     90
DUMI    DZ/Du/WC/Bk/Superior/Meerblick/AI    2-4            49     55     68     90     98
EU I       EZ/Du/WC/Bk/Standard/AI                   1                43     58     77   104   116
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 2 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DUX până la 11 ani, 100%; a 3-a persoană în DU până la 11 ani, 100%;
peste 12 ani, 30%; a 3-a și a 4-a persoană în DUM până la 1 an, 100%; primul copil de
la 2 la 11 ani, 100%; al 2-lea copil de la 2 la 11 ani, 50%; peste 12 ani, 30%. Single cu
copil: în DZ DU1 (DU) 1-2 copii până la 11 ani, 50%. Parcare: 8 BGN pe sejur.

mai mulT DE la CONCEDiu … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse 

Localizare: hotel separat doar prin
faleză de plaja cu nisip și cădere lină
spre mare, la cca. 5 minute de mers
pe jos față de centrul localității.
Dotări: hotel modern și confortabil.
Restaurant, lobby-bar cu terasă am-
plasată spre mare, sală de primire,
WLAN, internet de mare viteză (con-
tra cost), lift panoramic, piscină cu
bazin pentru copii, umbrele de soare
și șezlonguri, terasă pentru plajă,
lounge-bar pe faleză, pool-
bar/snack-bar, parcare, garaj.
Camere: 272, mobilate cu mult
bun-gust, cu duș/WC, foen, telefon,
TV, acces internet, minibar (alimen-
tat prima dată gratuit), filtru de ca-
fea/ceai, seif, A/C, balcon.
• DU/EU: camere Standard.
• DUX: camere cu tarif special, ace-

leași dotări ca și DU, dar ceva mai
mici.

• DU1: ca și DU, pentru single cu
copil.

• DUM: camere Superior, mai
spațioase, mobilate modern și mai
elegant, cu terasă spațioasă cu
zonă de ședere și vedere la mare,
pentru max. 3 adulți și 1 copil
până la 11 ani. 

EZ = DZ (DU) în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: tenis
de masă, gimnastică în apă, polo și
volei pe plajă, ocazional golf pe

plajă, mini-fotbal, badminton, aero-
bic. Contra cost: tenis, închiriere bi-
ciclete.
Wellness: contra cost: masaj.
Programe de agrement: incluse:
darts, șah, de 6 x pe săptămână pro-
gram de seară și divertisment. Con-
tra cost: biliard. 
Copii: incluse: loc de joacă, ani-
mație, discotecă pentru copii.

all inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Bufet pentru copii
• De 2 x pe săptămână bufet tema-

tic „Show Cooking”
• Snack-uri, pizza, sandvișuri, prăji-

turi, produse de patiserie, fructe,
înghețată între orele 11 - 16  

• Băuturi nealcoolice și alcoolice locale
la restaurant, la lobby-bar, lounge-
bar și pool-bar între orele 10 - 23

• Albena Dine around la diverse re -

a: 1.5.-15.5. i 25.9.-9.10. B: 16.5.-7.6. i 15.9.-24.9. C: 8.6.-21.6. i 1.9.-14.9. 
D: 22.6.-18.7. i 23.8.-31.8. E: 19.7.-22.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.1., după această dată 20% până la
29.2., după această dată 15% până la 31.3.
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 1.5.-10.6., 7 = 6 sosire 7.9.-9.10., 
14 = 11 sosire 1.5.-21.6., 1.9.-9.10., 21 = 16 sosire 1.5.-31.5., 1.9.-9.10.

Hotel Borjana |||| Albena

Wohnbeispiel 

mai mulT DE la CONCEDiu … 
• Direct la plajă
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Reducere single cu copil 
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: direct la plaja lungă, cu ni-
sip, a cunoscutei staţiuni, la doar câteva
minute de mers pe jos față de centru. 
Dotări: hotel modern şi confortabil,
renovat în 2013, cu recepţie, restau-
rant, lobby-bar, WLAN în spaţiile
publice, internet (contra cost),
chioşc, lift, piscină cu bazin pentru
copii, umbrele de soare şi şezlon -
guri, snack-bar, parcare. 
Camere: 176, primitoare, cu baie sau
duş/WC, foen, telefon, TV, minibar
(contra cost), A/C, balcon. DJP/ EJP pe
partea cu parcul. DJM/EJM supl. cu
vedere la mare. DJ2 ca și DJM, pentru
single cu copil. EZ = DZ în regim de

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung VAR10016 FH
Cazare    Belegung                                  A                    B          C          D          E
DJPI       DZ/BoD/WC/Bk/Parkseite/AI      2-3               36       39       47       55       65
DJMI      DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/AI     2-3               39       41       50       57       69
EJPI       EZ/BoD/WC/Bk/Parkseite/AI       1                  36       49       60       69       82
EJMI      EZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/AI      1                  39       52       63       72       87
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 2 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DJP/DJM până la 11 ani, 100%; peste 12 ani, 30%. Single cu copil: în
DZ DJ2 (DJM) 1-2 copii până la 1 an, 100%; primul copil de la 2 la 11 ani, 100%; al 2-lea
copil de la 2 la 11 ani, 75%. Câine: 5 EUR pe zi (TIER). Parcare: 8 BGN pe sejur.

single. Seif de închiriat la recepţie. 
Activităţi sportive: incluse: tenis
de masă, volei pe plajă. Contra cost:
tenis, închiriere biciclete, călărie. 
Copii: incluse: animație.

all inclusive
• Toate mesele sub formă de bufet
• Snack-uri între orele 11 - 16
• Băuturi nealcoolice și alcoolice lo-

cale la lobby-bar şi snack-bar între
orele 11 - 23

• Cină grill de mai multe ori pe
săptămână (iunie - septembrie)

more inclusive
• Pe plajă, 2 şezlonguri și 1 umbrelă

de soare, de cameră
• Albena Dine around la diverse restau-

rante tematice à-la-carte în perioada
1.5. - 30.6. şi 1.9. - 9.10., pentru sejur
de min. 7 nopţi, pe săptămână 1 x de-
jun şi cină cu meniu special cu 4 feluri,
inclusiv apă (cu rezervare)

staurante tematice à-la-carte în
perioada 1.5. - 30.6. și 1.9. -
9.10., pentru sejur de min. 7
nopți, pe săptămână 1 x dejun și
cină cu meniu special cu 4 feluri,
inclusiv apă (cu rezervare)

more inclusive
Pe plajă, 2 șezlonguri și 1 umbrelă
de soare, de cameră. 

Wohnbeispiel DUM 
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DERTOUR

BulGaria
Dobre doschli – Grădina Domnului. Pe vremea când Dumnezeu împărțea pămân-
tul între neamuri, bulgarii au apărut prea târziu – sau, cel puțin, așa spune legenda.
Când, în cele din urmă, ajung și ei la împărțeală, privesc cu dezamăgire spre Creator,
iar acesta, cuprins de compasiune, taie o bucată din Paradis și le-o lasă moștenire. 

Kap Kaliakra

Veliko Tarnovo

Clima                Ian.      Feb.      Mar.      Apr.       Mai       Iun.        Iul.       Aug.      Sept.      Oct.       Nov.      Dec.

Temp. zi                (°C)    5          7           11          16          23          27          29          30          24          20          13          6
Temp. noapte       (°C)   -1         0            3            8           16          20          21          22          18          12           6           0
Temp. apă              (°C)    6          7            7           10          15          19          22          23          22          17          13          8
Ore cu soare          (zi)    3          3            4            6            7            8            9            9            7            5            4           2
Zile ploioase      (lună)    6          5            5            5            6            7            6            5            5            5            6           7©

 T
ho

rs
te

n 
Ra

dk
e

©
 T

ho
rs

te
n 

Ra
dk

e
©

 p
an

th
er

m
ed

ia
.n

et
/A

le
ks

an
da

r T
od

or
ov

ic



88 BULgArIA MaREa NEagRă

DERTOUR

A: 1.5.-15.5. I 25.9.-31.10. B: 16.5.-7.6. I 15.9.-24.9. C: 8.6.-21.6. I 1.9.-14.9. 
D: 22.6.-18.7. I 23.8.-31.8. E: 19.7.-22.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.1., după această dată 
20% până la 29.2., după această dată 15% până la 31.3. 
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 1.5.-8.6., 7.9.-31.10., 
7 = 6 sosire 9.6.-15.6., 27.8.-6.9., 14 = 10 sosire 1.5.-8.6., 7.9.-31.10., 
14 = 12 sosire 9.6.-15.6., 27.8.-6.9., 21 = 16 sosire 1.5.-11.5., 7.9.-31.10.

PrimaSol Ralitsa Superior |||| Albena

Wohnbeispiel 

Wohnbeispiel 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung VAR10005 FH
Cazare                                                      Belegung      A          B          C          D          E
DUYI      DZ/Du/WC/Bk/Nebenhaus/AI       2-3             34       41       48       51       59
DU I       DZ/Du/WC/Bk/AI                         2-3             37       46       53       55       67
FU I        Familien-Unterbr./Du/WC/Bk/AI   4-5             38       46       54       56       69
EUYI      EZ/Du/WC/Bk/Nebenhaus/AI       1                 34       47       58       66       75
EU I       EZ/Du/WC/Bk/AI                         1                 38       52       64       71       84
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 2 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DUY/DU până la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 30%; a 3-a până la a 5-a
persoană în FU până la 13 ani, 50%. Single cu copil: în DU1 (EU) 1-2 copii până la 13
ani, 100%. Câine: permis (TIER). Parcare: 8 BGN pe sejur.

A: 1.5.-15.5. I 25.9.-31.10. B: 16.5.-7.6. I 15.9.-24.9. C: 8.6.-21.6. I 1.9.-14.9. 
D: 22.6.-18.7. I 23.8.-31.8. E: 19.7.-22.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.1., după această dată 
20% până la 29.2., după această dată 15% până la 31.3. 
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 1.5.-8.6., 7.9.-31.10., 
7 = 6 sosire 9.6.-15.6., 27.8.-6.9., 
14 = 10 sosire 1.5.-8.6., 7.9.-31.10., 14 = 12 sosire 9.6.-15.6., 27.8.-6.9., 
21 = 16 sosire 1.5.-11.5., 8.9.-31.10.

PrimaSol Ralitsa Aqua Club |||| Albena

Wohnbeispiel 

Nou renovat

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Super Early Booking
• Cameră tarif promo
• Reducere copii
• Reducere single cu copil 
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniștită, în partea
de sus a staţiunii, la o distanţă de
cca. 950 m de plaja cu nisip fin. 
Dotări: hotel confortabil, amplu re-
novat la începutul lui 2014, cu restau-
rant, lobby-bar, WLAN, internet (con-
tra cost), piscină acoperită, magazin
de suveniruri, lift, piscină cu bazin
pentru copii, şezlonguri, umbrele de
soare, pool-bar/snack-bar, parcare. 
Camere: 285, primitoare și moder-
ne, cu duş/WC, telefon, TV, minibar
(contra cost), A/C, seif de închiriat,
balcon sau terasă (DU/EU). DUX ca-
mere cu tarif special, dotări ca și DU,
dar ceva mai mici și cu disponibilitate
limitată. DU1 ca și DU, pentru single
cu copil. FU cazare pentru familii,
compusă din 2 DZ cu uşă de legătură.
Activităţi sportive: incluse: tenis de
masă. Contra cost: 2 terenuri de tenis,
la hote lul PrimaSol Ralitsa Superior. 
Wellness: contra cost: la hotelul
PrimaSol Ralitsa Superior, centru
Spa cu saună.
Programe de agrement: incluse:
program de animație.
Copii: incluse: „PrimaKidsClub” 4
- 12 ani, 2 locuri de joacă.

All inclusive
• Toate mesele principale sub formă

de bufet
• De 2 x pe săptămână bufet tematic 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung VAR10006 FH
Cazare                                                        Bel.            A          B          C          D          E
DUXI     DZ/Du/WC/Bk/Sparpreiszimmer/AI  2-3           34       40       48       51       59
DU I       DZ/Du/WC/BkoT/AI                        2-3           38       46       53       55       68
FU I        Fam.-Unterbr./Du/WC/Bk/AI           4-5           38       47       54       56       69
EU I       EZ/Du/WC/BkoT/AI                        1              38       52       64       70       85
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 2 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DU până la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 30%; a 3-a până la a 5-a per -
soană în FU până la 13 ani, 50%. Single cu copil: în DZ DU1 (EU) 1-2 copii până la 13
ani, 100%. Câine: 5 EUR pe zi (TIER). Parcare: 8 BGN pe sejur.

• Între orele 11 - 16, snack-uri
calde/reci, cafea, ceai, prăjituri,
fructe, îngheţată (până la ora 21)

• Între orele 12:30 - 14:30, dejun la
restaurantul de pe plajă Rai 

• Între orele 10 - 23, băuturi alcoolice
şi nealcoolice locale la baruri 

• Între orele 11:30 - 16, pizza, înghe -
țată, cafea, bere, precum și băuturi
nealcoolice locale la restaurantul de
pe plajă 

• Meniuri pentru copii 
• Albena Dine around la diferite re -

staurante tematice à-la-carte pen-
tru sejur de min. 7 nopţi până la
30.6. şi după 1.9., pe săptămână
câte un meniu cu 4 feluri la dejun şi
cină, inclusiv apă (cu rezervare)

More inclusive
• Pe plajă, 2 şezlonguri și 1 umbrelă

de soare
• Acces la aquapark-ul „Aqua Ma-

nia” (în funcție de vreme, deschis
~ 1.6. - 15.9.), şezlonguri și um-
brele de soare în funcție de dispo-
nibilități 

• Linii regulate autobuz hotel spre
plajă (între orele 9:30 - 17) 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Super Early Booking
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, în partea
de sus a staţiunii Albena, la cca. 950
m de plaja cu nisip fin. 
Dotări: hotel vast, ideal pentru fa-
milii, cu atmosferă degajată și spor-
tivă. Restaurant, restaurant à-la-
carte (cu rezervare), lobby-bar, pis-
cină acoperită, WLAN, internet
(contra cost), magazin de suveniruri,
lift, piscină cu bazin pentru copii, te-
rasă pentru plajă, şezlonguri și um-
brele de soare, pool-bar/snack-bar,
parcare.
Camere: 246, moderne şi conforta-
bile, cu duş/WC, foen, telefon, TV,
A/C, balcon, parţial conexiune inter-
net (DU/EU). DUY/EUY în clădirea
auxiliară. FU cazare pentru familii în
2 camere duble cu uşă de legătură.
Seif de închiriat la recepţie. EZ = DZ
în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: tenis
de masă, fotbal, polo, volei. Contra
cost: 2 terenuri de tenis.
Wellness: contra cost: centru well-
ness cu thalassoterapie şi aromate-
rapie, masaj, saună. 
Programe de agrement: incluse:
darts, program variat de animație și
de mai multe ori pe săptămână
spectacole live.

All inclusive
• Toate mesele principale sub formă

de bufet, cu suc de mere din pro-
ducția proprie

• De 2 x pe săptămână bufet tema-
tic, precum și barbecue 

• 1 x pe sejur cina la restaurant à-la-
carte (cu rezervare) 

• Între orele 11 - 16, snack-uri calde
și reci, cafea/ceai, prăjituri, înghe -
ţată şi fructe (îngheţată până la
ora 21)

• Între orele 12:30 - 14:30, dejun la
restaurantul de pe plajă Rai 

• Între orele 10 - 23, băuturi alcoo-
lice şi nealcoolice locale 

• Între orele 11:30 - 16, pizza,
înghe țată, cafea, bere, precum și
băuturi nealcoolice locale la re -
staurantul de pe plajă 

• Albena Dine around la diferite re -
staurante tematice à-la-carte pen-
tru sejur de min. 7 nopţi până la
30.6. şi după 1.9., pe săptămână
câte un meniu cu 4 feluri la dejun
şi cină, inclusiv apă (cu rezervare)

More inclusive
• Pe plajă, 2 şezlonguri și 1 umbrelă

de soare
• Acces la aquapark-ul „Aqua Ma-

nia” (în funcție de vreme, deschis ~
1.6. - 15.9.), şezlonguri și umbrele
de soare în funcție de disponibilități 

• Linii regulate autobuz hotel spre
plajă (între orele 9:30 - 17)

Ideal pentru familii

Cazare pentru familii în DZ
Reducere copii
Reducere single cu copil
Bazin pentru copii
Discotecă pentru copii, 2 locuri
de joacă 
Meniu, bufet pentru copii
„PrimaKidsClub” cu supraveghe-
re 4 - 12 ani la hotelul învecinat,
PrimaSol Ralitsa Aqua Club
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Wohnbeispiel DJM

            Hotel Meliá Grand Hermitage |||||                                              Golden Sands

A: 1.5.-31.5. I 25.9.-4.10. B: 1.6.-14.6. I 11.9.-24.9. C: 15.6.-6.7. I 28.8.-10.9. 
D: 7.7.-27.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.1., după această dată 
20% până la 29.2., după această dată 
15% până la 31.3.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung VAR21001 FH
Cazare                                                                Belegung     A           B           C          D
DJ I        DZ/B/Du/WC/Bk/Parkseite/AI                 2-4            50        59        77        93
DJMI      DZ/B/Du/WC/Bk/Meerblick/AI                2-4            54        63        82        99
FJMI      Fam.-Unterbr./B/Du/WC/Bk/MB/AI        4-6            63        72        96      121
EJ I        EZ/B/Du/WC/Bk/Parkseite/AI                 1-3            63        84      114      144
EJMI      EZ/B/Du/WC/Bk/Meerblick/AI                1-3            67        88      119      149
Tarife de persoană/noapte incl. Level Programm în EUR
DJAI      DZ/B/Du/WC/Bk/Meerblick/AI                2-4            74        83      108      124
KJAI       Juniorsuite/B/Du/WC/Bk/seitl.MB/AI      2-4            99      108      133      149
WJAI      Suite/B/Du/WC/Bk/AI                            2-4          111      120      145      164
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 2 nopţi, 5 nopţi în perioada 15.6.-11.9. Reducere
pat suplimentar: a 3-a și a 4-a persoană în DJ/DJM/DJA/KJA/WJA până la 1 an, 100%; primul
copil de la 2 la 12 ani, 100%; al 2-lea copil de la 2 la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 25%; a 3-a până
la a 6-a persoană în FJM până la 1 an, 100%; primul și al 2-lea copil de la 2 la 12 ani, 100%; al 
3-lea și al 4-lea copil de la 2 la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 25%. Single cu copil: în EJ/EJM 1-2
copii până la 12 ani, 100%. Câine: nu este permis. Parcare: 20 BGN pe zi. Garaj: 20 BGN pe zi.

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Super Early Booking

Localizare: deasupra falezei, în-
conjurat de un minunat areal de
parcuri, cu o mică capelă şi terase, la
numai 50 m de plaja cu nisip fin (la
care se ajunge coborând câteva
trepte), la cca. 200 m de centru.
Dotări: hotel luxos, cu ambianţă
elegantă şi stilată. Restaurant prin-
cipal „Hermitage”, restaurant Level,
restaurant italian „Al dente”, re -
staurant „Paellador Levante” cu ta-
pas și paella, pub german „Die Bier-
stube”, stand cu înghețată, lobby-
bar „Café Roma”, „Sunshine Ca-
fé”, „The Stage Bar”, WLAN,
jacuzzi, piscină acoperită, coafor,
boutique-uri, magazin de suveniruri,
lift, piscină mare cu apă dulce şi ba-
zin pentru copii, umbrele de soare,
şezlonguri şi saltele (prosoape cu
garanţie), pool-bar, parcare, garaj.
Camere: 727, camere Deluxe clasi-
ce, cu mobilier din lemn de mahon şi
țesături roşu aprins, baie, duş/WC,
bideu, foen, telefon, TV, WLAN, mi-
nibar, seif, A/C, balcon.
• DJ/EJ: pe partea cu parcul, cca. 42

mp. 
• DJM/EJM: cu vedere laterală sau

directă la mare.
• FJM: cazare pentru familii com-

pusă din 2 camere duble cu uşă de
legătură şi vedere la mare. 

Level Programm cu servicii supli-
mentare incluse şi utilizarea faci-
lităţilor „Level” rezervate. 
• DJa: cu vedere la mare, amplasa-

te la etajele superioare.
• KJa: Juniorsuite cu living cu zonă

de dormit, cca. 68 mp, vedere la-
terală la mare.

• WJa: Suite Deluxe, suplimentar cu
loc pentru servit masa şi chicinetă, cu
vedere la mare sau parc, cca. 80 mp. 

Halat de baie/papuci (contra cost) la
recepţie. EZ = DZ (DJ/DJM) în regim
de single.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă. 

Wellness: contra cost: centru well-
ness modern, pe 2 etaje, cu baie cu
aburi, saună, baie turcească, VIP
Spa Suite, masaj, băi, tratamente
cosmetice, salon de înfrumusețare. 
Programe de agrement: incluse:
șah, programe de animație, de ex.:
în sezonul de vârf, divertisment sea-
ra și muzică live. Contra cost: bili-
ard, fotbal de masă, air hockey.

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet,

incl. băuturi răcoritoare, bere şi vi-
nuri locale

• Snack-uri reci la lobby-barul „Ca-
fé Roma” între orele 7:30 - 24

• Pizza și snack-uri la restaurantul
„Al dente” între orele 12 - 15

• Paella și tapas la restaurantul
„Paellador Levante” între orele
15 - 21 

• Băuturi alcoolice şi nealcoolice lo-
cale la „Sunshine Café” între ore-
le 10 - 23, la lobby-bar între orele
7:30 - 24, iar în sezonul de vârf la
„The Stage Bar” între orele 
14:30 - 23 

Serv. incl. la rez. „Level Programm”
În DJA/KJA/WJA, printre altele:

• Restaurant Level exclusivist, prin-
tre altele cu mic dejun sub formă
de bufet prelungit până la ora
11:30

• Acces în exclusivistul lounge „The
Level” între orele 14:30 - 17, bar
cu băuturi răcoritoare şi alcoolice
de import, Tea Time între orele 
16 - 17 cu cafea/ceai și prăjituri

• Acces la internet (60 min./zi)
• Minibar cu băuturi selecționate in-

cluse (exclus alcool)
• Zonă separată în grădină cu șez-

longuri, zonă Spa cu jacuzzi
• Utilizare saună și baie turcească

cu aburi 

Ideal pentru familii

Cazare pentru familii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Concept Kids & Co., printre altele
cu programe de animație şi su-
praveghere în Kids Club 4 - 12
ani, precum și recepție separată
pentru copii 
Bazin pentru copii
Loc de joacă
Tobogan (în funcție de sezon și
pe ore)



A: 1.5.-12.6. I 5.9.-30.9. B: 13.6.-9.7. I 21.8.-4.9. C: 10.7.-20.8.

 Early Booking: reducere 30% până la 31.1., după această dată 
25% până la 31.3., după această dată 20% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 1.5.-22.6., 1.9.-30.9., 
7 = 6 sosire 23.6.-30.6., 26.8.-31.8., 14 = 10 sosire 1.5.-22.6., 1.9.-30.9., 
14 = 12 sosire 23.6.-30.6., 26.8.-31.8., 21 = 14 sosire 1.5.-22.6., 1.9.-30.9.

PrimaSol Sunlight Sunrise |||| Golden Sands

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung VAR20001 FH
Cazare                                                                Belegung              A             B            C
DHXI     DZ/Du/WC/Sparpreiszimmer/AI              2-3                     31         42         53
DU I       DZ/Du/WC/Bk/Standard/AI                    2-3                     34         46         56
DUAI     DZ/Du/WC/Bk/Superior/AI                     2-3                     37         47         57
DUBI      DZ/Du/WC/Bk/Deluxe/AI                       2-3                     39         51         60
FUAI      Familienunterbringung/Du/WC/Bk/AI     4-5                     37         46         57
AU I       Apartment/Du/WC/Bk/AI                       2-5                     37         49         67
EU I       EZ/Du/WC/Bk/Standard/AI                     1                         34         63         82
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 2 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în DHX/DU/DUA/DUB până la 13 ani, 100%; peste 14 ani, 30%; a 3-a până la a
5-a persoană în AU până la 1 an, 100%; primul copil de la 2 la 13 ani, 100%; al 2-lea și al
3-lea copil de la 2 la 13 ani, 75%; peste 14 ani, 30%. Reducere: a 3-a până la a 5-a per-
soană în FUA până la 13 ani, 75%. Câine: nu este permis. Parcare: 10 BGN pe zi. 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Super oferte speciale

Localizare: poziționat central, la o
distanță de cca. 500 m de plaja cu
nisip la care se ajunge coborând câ-
teva trepte și urmând aleile din parc,
la cca. 30 km de aeroportul Varna. 
Dotări: hotel modern, restaurant
cu terasă, restaurant à-la-carte,
 lobby-bar, WLAN în lobby și la pool-
bar, jacuzzi, piscină acoperită, lift,
piscină cu bazin pentru copii, um-
brele de soare şi şezlonguri, pool-
bar, parcare. 
Camere: 300, confortabile şi
spaţioase, cu duş/WC, foen, telefon,
TV, minibar, A/C, balcon. 
• DU/EU: camere Standard.
• DHX: camere cu tarif special, ca și

DU, dar fără foen și fără balcon. 
• DUA: camere Superior noi, echi-

pate confortabil. 
• DUB: camere duble Deluxe, cu fil-

tru de cafea/ceai, minibar alimen-
tat 1 dată, seif. 

• FUA: cazare pentru familii com-
pusă din 2 camere duble Superior
cu uşă de legătură, pentru max. 2
adulți și 3 copii până la 13 ani. 

• AU: apartamente compuse din li-
ving cu zonă de dormit și cameră
dublă separată, pentru max. 3
adulți și 2 copii până la 13 ani.

EZ = DZ (DU) în regim de single. 
Activităţi sportive: incluse: tenis,
tenis de masă, baschet, fotbal, volei,
badminton. 

Wellness: contra cost: masaj. 
Programe de agrement: incluse:
zilnic programe de animație și de di-
vertisment, precum şi spectacole
seara în teatru, darts. Contra cost:
biliard.

All inclusive
• Toate mesele principale sub formă

de bufet
• Mic dejun continental prelungit

până la ora 11
• De 3 x pe săptămână bufet tema-

tic
• Băuturi răcoritoare, bere, vin şi

spirtoase locale între orele 11 - 23 
• Snack-uri şi îngheţată la pool-bar

între orele 11 - 16 
• Ceai şi prăjituri/produse de patiserie

la lobby-bar între orele 14:30 - 17 

More inclusive
Shuttle service din 1.6. spre plaja
privată cu preţuri avantajoase pen-
tru şezlonguri şi umbrele de soare. 

Ideal pentru familii

Cazare pentru familii
Reducere copii
Scaun pentru copii la restaurant
Bazin pentru copii
Discotecă pentru copii
„PrimaKidsClub” cu supraveghe-
re 4 - 12 ani 

WohnbeispielWohnbeispiel 
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A: 1.5.-12.6. I 15.9.-15.10. B: 13.6.-9.7. I 25.8.-14.9. C: 10.7.-24.8.

Wohnbeispiel DJB/DJC

Kaliakra Palace |||| Golden Sands

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
Cameră tarif promo

Localizare: hotel separat de plaja cu
nisip fin numai prin faleză, la cca. 100
m de centrul stațiunii, cu numeroase
baruri, restaurante și magazine, la cca.
30 km distanță de aeroportul Varna. 
Dotări: hotel ideal pentru familii,
cu atmosferă degajată şi sportivă.
Restaurant cu terasă pentru plajă,
restaurant à-la-carte (cu rezervare),
bar, internet, WLAN, piscină acope-
rită cu încălzire, magazin de suveni-
ruri, seif de închiriat, lift, 2 piscine cu
2 bazine pentru copii, terase pentru
plajă, umbrele de soare şi şezlon -
guri, 2 pool-baruri, parcare. 
Camere: 200, moderne și conforta-
bile, cu baie sau duş/WC, foen, tele-
fon, TV, frigider, A/C, balcon, pe
partea continentală (DJQ). DIX ca-
mere cu tarif special, ca și DJQ, dar
fără balcon, ceva mai mici și cu dis-
ponibilitate limitată. DJ1 ca și DJQ,
pentru single cu copil. DJA camere
Superior, ceva mai spaţioase, cu filtru
de cafea/ceai, seif, pe partea conti-
nentală. DJB/EJB ca și DJA, cu vedere
la mare. DJC camere Deluxe, ca și
DJB, servicii suplimentare incluse.
AJQ apartamente spațioase cu living
cu zonă de dormit, zonă de dormit
parțial separată printr-o ușă glisantă,
pe partea continentală. AJM aceleași
dotări ca și AJQ, dar pe partea  cu ma-
rea. Seif (contra cost) la recepţie. EZ
= DZ (DJB) în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: zonă
de fitness, tenis de masă, aerobic,
gimnastică în apă, teren de sport

multifuncţional pentru volei, bas -
chet, mini-fotbal. 
Wellness: saună, masaj. 
Programe de agrement: incluse:
darts, spectacole seara (6 zile pe
săptămână, de la ora 21). Contra
cost: biliard.

Ultra All inclusive
• Toate mesele principale sub formă

de bufet
• De 3 x pe săptămână bufet tematic
• 1 cină la restaurantul à-la-carte

(cu rezervare)
• Mic dejun prelungit între orele 10 - 11
• Pizza şi spaghetti între orele 14 - 16
• Cafea/ceai/prăjituri între orele 16 - 17 
• Snack-uri la miezul nopții între

orele 0 - 2
• Băuturi alcoolice și nealcoolice lo-

cale şi de import la lobby-bar între
orele 0 - 24 

• Băuturi alcoolice şi nealcoolice la
pool-bar între orele 10 - 22:30 

More inclusive
La rezervare DJC, 1 umbrelă de soare
și 2 șezlonguri pe plajă, minibar ali-
mentat zilnic cu 2 beri, 2 sticle de apă
și 2 sucuri, precum și 1 sticlă de vin și
coș cu fructe la sosire în cameră.

Ideal pentru familii

Apartamente pentru familii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Bazin cu tobogan pentru copii 
Kids-club cu supraveghere 4 - 12
ani (6 zile pe săptămână, între
orele 10 - 12 și 15 - 17)
Discotecă pentru copii (între ore-
le 20:30 - 21)
Loc de joacă 

 Early Booking: reducere 25% până la 29.2., după această dată 
20% până la 30.4.
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 1.5.-12.6., 8.9.-15.10., 7 = 6 sosire 13.6.-19.6.,
1.9.-7.9., 14 = 12 sosire 13.6.-19.6., 1.9.-7.9., 21 = 14 sosire 1.5.-31.5., 1.9.-7.9.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                             Leistung VAR21006 FH
Cazare                                                                       Bel.               A             B            C
DIXI       DZ/BoD/WC/Landseite/Sparpreiszimmer/AI   2-3              35          50         66
DJQI      DZ/BoD/WC/Bk/Landseite/AI                         2-3              41          54         70
DJAI      DZ/BoD/WC/Bk/Superior/Landseite/AI           2-4              46          59         77
DJBI       DZ/BoD/WC/Bk/Superior/Meerblick/AI           2-4              49          63         79
DJCI       DZ/BoD/WC/Bk/Deluxe/Meerblick/AI             2-4              55          69         86
AJQI      Apt./BoD/WC/Bk/Landseite/AI                      2-6              84        105       125
AJMI      Apt./BoD/WC/Bk/Meerseite/AI                      2-6              91        112       132
EJBI       EZ/BoD/WC/Bk/Superior/Meerblick/AI           1                 43          68         97
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană
în DIX/DJQ, a 3-a şi a 4-a persoană în DJA/DJB/DJC până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%; a 3-a
până la a 6-a persoană în AJQ/AJM, 100%. Single cu copil: în DZ DJ1 (DJQ) primul copil până la 12
ani, 100%; al 2-lea copil până la 12 ani, 50%. Câine: nu este permis. Parcare: 15 BGN pe zi. 



91MAREA NEAgRă BULgArIA

H
O

TE
L

H
Ig

H
LI

g
H

T

Wohnbeispiel 

Sol Luna Bay Resort |||| Obzor

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                              Leistung BOJ10002 FH
Cazare                                                                     Bel.              A         B         C         D
DJ I        DZ/BoD/WC/Bk/Landseite/AI                       2-3            35      45      61      81
DJSI       DZ/BoD/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI              2-3            36      48      65      86
DJMI      DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/AI                      2-3            38      51      68      89
FJ I         Fam.-Unterbr./BoD/WC/Bk/Landseite/AI      4-5            40      53      74    102
FJSI        Fam.-Unterbr./BoD/WC/Bk/seitl.Meerbl./AI 4-5            42      55      78    107
FJMI      Fam.-Unterbr./BoD/WC/Bk/Meerblick/AI     4-5            44      57      80    109
EJ I        EZ/BoD/WC/Bk/Landseite/AI                       1                41      58      94    124
EJMI      EZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/AI                       1                44      64      99    134
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 4 nopți în perioada 10.6.-16.9. Re-
ducere pat suplimentar: a 3-a persoană în DJ/DJS/DJM până la 12 ani, 100%; peste 13
ani, 25%; a 3-a până la a 5-a persoană în FJ/FJS/FJM primul copil până la 12 ani, 100%; al
2-lea şi al 3-lea copil până la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 25%. Single cu copil: în DZ DJ1/DJ2
(DJ/DJM) 1-2 copii până la 12 ani, 50%. Câine: nu este permis. Parcare: 10 BGN pe zi.

 Early Booking: reducere 15% până la 31.1., după această dată 
10% până la 31.3. 

A: 1.5.-31.5. I 1.10.-15.10. B: 1.6.-9.6. I 16.9.-30.9. 
C: 10.6.-5.7. I 26.8.-15.9. D: 6.7.-25.8.

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Super Early Booking
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: zonă liniştită, direct la
plaja cu nisip, în partea nordică a gol-
fului din Obzor, la cca. 2 km de centru. 
Dotări: resort îndrăgit, cu ambi-
anţă prietenoasă și anexe noi. 3 re -
staurante cu vedere la mare, precum
și diverse baruri (parțial deschise de
la începutul lunii iunie până la înce-
putul lunii septembrie), foaier cu
bar, internet (contra cost), WLAN,
piscină acoperită (cu încălzire, mai,
septembrie și octombrie), coafor,
medic, magazin de suveniruri,
chioșc, lift, piscină cu bazin separat
pentru copii, terasă pentru plajă cu
umbrele de soare, şezlonguri şi pro-
soape (garanție), aquapark (~ 1.6. -
15.9., deschis pe ore, în funcție de
vreme) cu diferite tobogane şi bazi-
ne pentru copii, pool-bar, parcare.
Camere: 464, mobilate modern și
cu mult bun-gust, cu baie sau
duș/WC, foen, telefon, TV, WLAN,
minibar (contra cost), seif de închiri-
at, A/C, balcon, parțial amplasate în
noile anexe. 
• DJ/EJ: pe partea continentală. 
• DJS: cu vedere laterală la mare. 
• DJM/EJM: cu vedere directă la mare. 
• DJ1/DJ2: ca și DJ/DJM, pentru sin-

gle cu copil.
• FJ: cazare pentru familii, mai

spaţioasă, cu living cu zonă de
dormit separat şi uşă de legătură
spre dormitorul separat, pe partea
continentală. 

• FJS: aceleași dotări ca și FJ, dar cu
vedere laterală la mare. 

• FJM: aceleași dotări ca și FJ, dar
cu vedere directă la mare. 

EZ = DZ (DJ/DJM) în regim de single. 

Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, gimnas-
tică în apă, aerobic.
Wellness: contra cost: salon de în-
frumusețare, centru wellness cu
saună, baie cu aburi și masaj. 
Programe de agrement: contra
cost: biliard.

All inclusive
• Toate mesele principale sub formă

de bufet
• Snack-uri la lobby-bar între orele

10 - 12, 15 - 17 și 21:30 - 23, la
pool-bar între orele 10 - 12 

• Paella la beach-bar 
• Tapas la pool-bar
• Băuturi nealcoolice locale între

orele 7:30 - 23 şi alcoolice locale
între orele 10 - 23 la diverse baruri 

• Printre altele, restaurant tematic
italian (mijloc mai - septembrie) și
bulgăresc (iunie - septembrie, am-
bele cu rezervare) 

More inclusive
Şezlonguri şi umbrele de soare pe
plajă (în funcție de disponibilități).

Ideal pentru familii

Cazare pentru familii
Reducere copii
Single cu copil
Bazin pentru copii
Loc de joacă
Aquapark (~ 1.6. - 15.9.)
Mini-club cu supraveghere 4 -
12 ani
Teen-club (13 - 17 ani) în iulie și
august
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A: 5.5.-10.6. I 5.9.-10.10. B: 11.6.-9.7. I 21.8.-4.9. C: 10.7.-20.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.1. pentru sejur în perioada 5.5.-31.5.
și 15.9.-10.10., 20% până la 31.1. pentru sejur în perioada 1.6.-14.9., 
după această dată 20% până la 31.3., după această dată 
15% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 5.5.-9.6., 13.9.-10.10., 
7 = 6 sosire 10.6.-17.6., 30.8.-12.9., 
14 = 10 sosire 5.5.-9.6., 13.9.-10.10., 
14 = 12 sosire 10.6.-17.6., 30.8.-12.9., 21 = 15 sosire 5.5.-8.6., 14.9.-10.10. 

PrimaSol Sineva Beach |||| Sveti Vlas

Wohnbeispiel

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking

Localizare: deasupra plajei, cu o fru-
moasă panoramă spre mare, la cca.
50 m de plajă și 4 km de Sunny Beach.
Dotări: complex hotelier ideal pen-
tru familii, restaurant cu terasă,
 lobby-bar, snack-bar, WLAN, lift,
areal de piscine cu bazin pentru co-
pii, terasă pentru plajă cu umbrele
de soare, şezlonguri şi prosoape
(contra cost), pool-bar, parcare.
Camere: 122, confortabile și reno-
vate în 2014, cu baie sau duş/WC,
foen, telefon, TV, frigider mic, A/C,
balcon.  
• DJ: camere Standard, cca. 17 mp.
• DJX: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DJ, dar nerenova-
te. 

• DJ1: ca și DJM, pentru single cu
copil.

• TJ: camere cu 3 paturi pentru 3
adulți, cu vedere laterală sau di-
rectă la mare, cca. 28 mp. 

• DJM/EJM: aceleaşi dotări ca și DJ,
suplimentar cu vedere la mare. 

• FJ: camere pentru familii, aceleaşi
dotări ca și DJ, dar mai spațioase,
cu 3 paturi și o canapea extensi-
bilă pentru a 4-a persoană, cca.
25 - 35 mp.

• AJM: apartamente cu cameră
dublă și living cu zonă de dormit
separat, zonă de ședere, vedere la
mare, cca. 40 mp. 

Activităţi sportive: incluse: sală

de fitness (la hotelul înrudit, Prima-
Sol Sineva Park, la cca. 50 m), tenis
de masă, minigolf și gimnastică în
apă. Contra cost: tenis.
Wellness: contra cost: la PrimaSol
Sineva Park: saună, masaj. 
Programe de agrement: incluse:
darts, boccia.

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• Mic dejun prelungit între orele 10 - 11 
• Snack-uri între orele 12:30 - 15 
• Cafea, ceai, prăjituri, înghețată în-

tre orele 15 - 17
• Băuturi locale selecţionate între

orele 9 - 23
• De 3 x pe săptămână bufet tematic

Bine de știut
De mai multe ori pe zi autobuz pu-
blic spre Sunny Beach și Nessebar
(contra cost). 

Ideal pentru familii

Camere/apartamente pentru fa-
milii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Bazin pentru copii
Club-house pentru copii
Loc de joacă 
Discotecă pentru copii
PrimaKidsClub cu programe de
animaţie și supraveghere 4 - 12 ani

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                              Leistung BOJ15001 FH
Cazare                                                                 Belegung            A             B            C
DJXI       DZ/BoD/WC/Bk/Sparpreiszimmer/AI         2-3                   31         46          57
DJ I        DZ/BoD/WC/Bk/Standard/AI                    2-3                   34         49          59
TJ I         3-Bett-Zimmer/BoD/WC/Bk/Meerbl./AI    3                       31         46          57
DJMI      DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/AI                   2-3                   37         53          62
FJ I         Familienzimmer/BoD/WC/Bk/AI               2-4                   35         50          61
AJMI      Apt./BoD/WC/Bk/Meerblick/AI                2-4                   61         87        106
EJMI      EZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/AI                   1                       41         78          92
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în DJX/DJ/DJM până la 11 ani, 100%; de la 12 la 13 ani, 50%; peste 14 ani, 30%;
a 3-a şi a 4-a persoană în FJ până la 13 ani, 100%; a 3-a şi a 4-a persoană în AJM, 100%.
Single cu copil: în DZ DJ1 (DJM) 1-2 copii până la 13 ani, 100%. Câine: nu este permis.

A: 15.5.-10.6. I 5.9.-30.9. B: 11.6.-9.7. I 21.8.-4.9. C: 10.7.-20.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 31.1. pentru sejur în perioada 15.5.-31.5.
și 15.9.-30.9., 20% până la 31.1. pentru sejur în perioada 1.6.-14.9., după această
dată 20% până la 31.3., după această dată 15% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 15.5.-9.6., 13.9.-30.9., 
7 = 6 sosire 10.6.-17.6., 3.9.-12.9., 
14 = 10 sosire 15.5.-9.6., 13.9.-30.9., 
14 = 12 sosire 10.6.-17.6., 3.9.-12.9.,
21 = 15 sosire 15.5.-9.6., 13.9.-30.9. Wohnbeispiel

PrimaSol Sineva Park |||| Sveti Vlas

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking

Localizare: pe un mic deal cu pri-
veliște panoramică, la cca. 50 m de
plajă și 4 km de Sunny Beach, aero-
portul Burgas se află la cca. 35 km.
Dotări: complex hotelier ideal pen-
tru familii, compus din PrimaSol Si-
neva Park şi PrimaSol Sineva Beach,
restaurant cu terasă, lobby-bar,
snack-bar, WLAN în lobby, la re -
staurant și la piscină, internet (con-
tra cost), coafor, areal de piscine cu
bazin pentru copii, terase pentru
plajă cu umbrele de soare, şezlon-
guri şi prosoape (contra cost), pool-
bar, parcare.
Camere: 92, primitoare și plăcute,
cu baie sau duş/WC, telefon, TV, fri-
gider mic, A/C, balcon. 
• DJ/EJ: camere Standard, cca. 20

mp. 
• DJX: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DJ, dar cu dispo-
nibilitate limitată. 

• DJ1: ca și DJ, pentru single cu co-
pil.

• AJ: apartamente cu cameră dublă
și living cu zonă de dormit separat,
zonă de ședere, cca. 40 mp.

Foen la recepție.
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness, tenis de masă, minigolf.
Contra cost: tenis.
Wellness: contra cost: saună, ma-
saj. 
Programe de agrement: incluse:
darts, boccia. Contra cost: biliard.

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet, la

restaurantul principal
• Mic dejun prelungit între orele 10

- 11 
• Snack-uri la pool-bar între orele

12:30 - 15 
• Cafea, ceai, prăjituri, înghețată în-

tre orele 15 - 17
• Băuturi răcoritoare și alcoolice lo-

cale selecţionate între orele 9 - 23
• De 3 x pe săptămână bufet tema-

tic

Bine de știut
De mai multe ori pe zi autobuz pu-
blic spre Sunny Beach și Nessebar
(contra cost). 

Ideal pentru familii

Apartamente pentru familii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Bazin pentru copii
Club-house pentru copii (la
Prima Sol Sineva Beach)
Loc de joacă 
Discotecă pentru copii
PrimaKidsClub cu programe de
animaţie și supraveghere 4 - 12 ani

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                              Leistung BOJ15002 FH
Cazare                                                              Belegung             A              B              C
DJXI       DZ/BoD/WC/Bk/Sparpreiszimmer/AI     2-3                    28           40           50
DJ I        DZ/BoD/WC/Bk/Standard/AI                2-3                    32           45           57
AJ I        Apt./BoD/WC/Bk/AI                             2-4                    53           73           94
EJ I        EZ/BoD/WC/Bk/Standard/AI                 1                       39           63           79
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a
3-a persoană în DJX/DJ până la 11 ani, 100%; de la 12 la 13 ani, 50%; peste 14 ani, 30%;
a 3-a şi a 4-a persoană în AJ, 100%. Single cu copil: în DZ DJ1 (DJ) 1-2 copii până la 13
ani, 100%. Câine: nu este permis.
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A: 4.5.-3.6. I 10.9.-8.10. B: 4.6.-16.6. C: 17.6.-4.7. I 23.8.-9.9. D: 5.7.-22.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 29.2., după această dată 
15% până la 31.3. 
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 4.5.-6.6., 17.9.-8.10., 
7 = 6 sosire 7.6.-16.6., 10.9.-16.9., 14 = 10 sosire 4.5.-6.6., 17.9.-8.10., 
14 = 12 sosire 7.6.-16.6., 10.9.-16.9., 21 = 15 sosire 4.5.-31.5., 10.9.-8.10.

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Servicii pe plajă incluse

Localizare: în partea nordică a
stațiunii Sunny Beach, separat doar
prin faleză de plaja cu nisip fin. Re -
staurante, posibilităţi de shopping şi
distracţie în imediata apropiere. 
Dotări: hotel confortabil, cu lobby,
restaurant bufet cu terasă şi
grill/show-cooking station, lobby-
bar, cafenea, restaurant à-la-carte,
internet, WLAN, coafor şi chioşc, lift,
piscină mare (utilizată şi de oaspeţii
din hotelul învecinat), umbrele de
soare și şezlonguri la piscină, pre-
cum şi pe plajă (în funcţie de dispo-
nibilităţi), pool-bar, parcare. 
Camere: 274, primitoare, cu
duş/WC, prosoape (garanție), foen,
telefon, TV, minibar, A/C, WLAN,
balcon. 
• DUM/EUM: cu vedere laterală la

mare. 
• DHX: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DUM, dar fără
balcon, pe partea continentală,
amplasate la etajele inferioare, cu
disponibilitate limitată. 

• DU1: ca şi DUM, pentru single cu copil. 
• FJM: camere pentru familii, pentru

max. 4 adulți și 1 copil până la 14
ani, compuse din cameră dublă şi
living cu zonă de dormit separat cu
uşă de legătură, baie sau duş/WC,
2 x TV, vedere laterală la mare. 

EZ = DZ (DUM) în regim de single. 
Seif de închiriat la recepţie. 

Activităţi sportive: incluse: tenis
de masă, sală de fitness, aerobic,
gimnastică în apă, volei pe plajă și
polo. 
Wellness: contra cost: diverse ti-
puri de masaj. 
Programe de agrement: incluse:
darts. Contra cost: biliard.
Copii: incluse: mini-club 4 - 12 ani,
cu jocuri, zile tematice și activități
creative, Xbox Kinect®, loc de joacă
pe plajă.

All inclusive
• Toate mesele principale sub formă

de bufet
• De 2 x pe săptămână seri tema -

tice (seară bulgărească şi cină
 barbecue)

• 1 x pe sejur cina la restaurantul
italian à-la-carte (cu rezervare)

• Snack-uri la grill/show-cooking
station între orele 11 - 12 şi 15 -
16 

• După-amiaza cafea, ceai şi prăji-

turi, precum şi înghețată între ore-
le 15 - 16 

• Băuturi nealcoolice și alcoolice lo-
cale între orele 8 - 24 

More inclusive
Pe plajă, 1 umbrelă de soare și 2
șezlonguri, de cameră (în funcţie de
disponibilităţi). 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                              Leistung BOJ21024 FH
Cazare                                                                    Bel.         A           B           C           D
DHXI     DZ/Du/WC/Sparpreiszimmer/AI                  2           36        43        49        64
DUMI    DZ/Du/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI               2-3        39        46        52        67
FJMI      Fam.-Zim./BoD/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI  4-5        42        50        57        70
EUMI     EZ/Du/WC/Bk/seitl. Meerblick/AI                1           39        47        69        83
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 3 nopţi. Reducere pat suplimentar: a 3-a per-
soană în DUM până la 14 ani, 100%; peste 15 ani, 30%; în FJM până la 1 an, 100%; a 3-a până
la a 5-a persoană primul copil de la 2 la 14 ani, 50%; al 2-lea și al 3-lea copil de la 2 la 5 ani,
100%; de la 6 la 14 ani, 50%; peste 15 ani, 30%. Single cu copil: în DU1 (DUM) 1-2 copii
până la 1 an, 100%; de la 2 la 14 ani, 50%. Câine: nu este permis. Parcare: 10 BGN pe zi.

Wohnbeispiel 

Hotel Bellevue |||| Sunny Beach



94

A: 1.5.-31.5. I 15.9.-31.10. B: 1.6.-15.6. I 9.9.-14.9. 
C: 16.6.-6.7. I 25.8.-8.9. D: 7.7.-24.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 29.2., după această dată 
20% până la 31.3., după această dată 15% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 1.5.-31.5., 27.9.-31.10., 
7 = 6 sosire 1.6.-15.6., 6.9.-26.9., 14 = 10 sosire 1.5.-31.5., 27.9.-31.10., 
14 = 12 sosire 1.6.-15.6., 6.9.-26.9.

Tarife de persoană/noapte în EUR incl. All inclusive
Reiseart TOUR                     Anf H                                              Leistung BOJ21028 FH
Cazare                                                       Belegung         A             B            C            D
DAXI     DZ/B/WC/Bk/Sparpreiszimmer/AI  2-3                31         36          46         58
DA I       DZ/B/WC/Bk/Standard/AI             2-3                34         39          49         61
KA I       Juniorsuite/B/WC/Bk/AI                2-4                36         41          53         66
EA I       EZ/B/WC/Bk/Standard/AI              1                   34         46          60         79

Kuban Resort & Aquapark |||| Sunny Beach

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Reducere single cu copil

Localizare: în centrul stațiunii Sunny
Beach, la cca. 150 m de plaja lată și
lungă, cu nisip și cădere lină spre
mare. Numeroase baruri, discoteci,
restaurante și magazine în imediata
apropiere, aeroportul Burgas se află
la cca. 35 km.
Dotări: hotel cu atmosferă rela-
xată, foarte îndrăgit în special de
oaspeții mai tineri. Lobby-bar, inter-
net (contra cost), WLAN, cazino,
chioșc, lift, areal de piscine cu tobo-
gane și bazin pentru copii, precum și
umbrele de soare și șezlonguri, par-
care. 
Camere: 254, mobilate cores -
punzător, cu baie/WC, foen, telefon,
TV, WLAN, frigider, A/C, balcon.
• DA/EA: camere Standard.
• DAX: camere cu tarif special, ace-

leași dotări ca și DA, dar cu dispo-
nibilitate limitată.

• DA1: ca și DA, pentru single cu co-
pil.

• KA: Juniorsuite, mai spațioase, cu
living cu zonă de dormit separat și
zonă de ședere.

• DAY/EAY: camere Standard, ace-
leași dotări ca și DA/EA, dar incl.
demipensiune.

EZ = DZ (DA/DAY) în regim de sin-
gle.
Servicii de masă: demipensiune
cu mic dejun și cină de tip bufet sau
All inclusive.

Activităţi sportive: incluse:
aquapark. Contra cost: sală de fit-
ness, închiriere biciclete.
Wellness: contra cost: centru well-
ness cu baie cu aburi, saună, masaj. 
Programe de agrement: incluse:
darts. Contra cost: biliard, automa-
te jocuri.

All inclusive
Serv. incl. la rez. „All inclusive”:
• Mic dejun, dejun, cină - bufet
• De 2 x pe săptămână bufet tema-

tic
• Snack-uri între orele 10:30 - 17
• Cafea, ceai, prăjituri, produse de

patiserie și înghețată între orele
15 - 17

• Băuturi nealcoolice și alcoolice lo-
cale între orele 10 - 23

Tarife de persoană/noapte în EUR incl. demipensiune
DAYH    DZ/B/WC/Bk/Standard/DP            2-3                28         33          42         54
EAYH     EZ/B/WC/Bk/Standard/DP             1                   28         40          54         72
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a
persoană în DAX/DA/DAY până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%; a 3-a și a 4-a persoană
în KA până la 1 an, 100%; primul copil de la 2 la 12 ani, 100%; al 2-lea copil de la 2 la 12
ani, 50%; peste 13 ani, 30%. Single cu copil: în DZ DA1 (DA) primul copil până la 12 ani,
100%; al 2-lea copil până la 12 ani, 50%. Câine: permis (TIER). Parcare: 10 BGN pe zi.

BULgArIA MAREA NEAgRă

DERTOUR

A: 28.4.-7.6. I 7.9.-10.10. B: 8.6.-13.7. I 24.8.-6.9. C: 14.7.-23.8.

 Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 
15% până la 31.3., după această dată 10% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 28.4.-8.6., 14.9.-10.10., 
14 = 10 sosire 28.4.-8.6., 14.9.-10.10., 21 = 14 sosire 28.4.-8.6., 14.9.-10.10.

Hotel Marvel |||| Sunny Beach

Wohnbeispiel 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                              Leistung BOJ21005 FH
Cazare                                                          Belegung             A                B                C
DAXI     DZ/B/WC/Bk/Sparpreiszimmer/AI     2-3                    36             42             53
DA I       DZ/B/WC/Bk/Standard/AI                 2-3                    38             46             58
FA I        Familienzimmer/B/WC/Bk/AI            3-4                    38             46             58
BA I       Studio/B/WC/Bk/AI                          2-4                    42             50             61
AA I       Apt./B/WC/Bk/AI                             2-4                    44             51             68
EA I       EZ/B/WC/Bk/Standard/AI                 1                       44             63             85
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 2 nopți. Reducere pat suplimentar: a 3-a per -
soană în DAX/DA până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 30%; a 3-a şi a 4-a persoană în FA primul
copil până la 10 ani, 100%; al 2-lea copil până la 10 ani, 50%; a 3-a şi a 4-a persoană în BA/AA
până la 1 an, 100%; primul copil de la 2 la 12 ani, 100%; al 2-lea copil de la 2 la 12 ani, 50%; a
3-a persoană în BA, a 3-a şi a 4-a persoană în AA peste 13 ani, 30%. Single cu copil: în DZ DA1
(DA) primul copil până la 12 ani, 100%; al 2-lea copil până la 12 ani, 50%. Câine: nu este permis.

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Super oferte speciale

Localizare: în partea nordică a
stațiunii, la o distanță de cca. 50 m
de plaja cu nisip și cădere lină spre
mare, la cca. 2 km de centru şi 30
km de aeroportul Burgas. 
Dotări: hotel modern cu ambianţă
stilată. Restaurant bufet, precum și
restaurant tematic cu terasă, restau-
rant „Steak House”, lobby-bar (con-
tra cost), TV, WLAN în lobby, coafor,
jacuzzi, piscină acoperită (cca. 15 x
5 m, contra cost), medic, magazin,
lift, piscină (cca. 16 x 7 m), terase
pentru plajă cu umbrele de soare şi
şezlonguri, pool-bar, parcare.
Camere: 365, moderne, spaţioase şi
elegante, cu baie/WC, foen, telefon,
TV, WLAN (contra cost), frigider mic
(minibar la cerere, contra cost), A/C,
balcon, parţial cu vedere la mare. 
• DA/EA: camere Standard.
• DAX: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DA, dar cu dispo-
nibilitate limitată.

• DA1: ca și DA, pentru single cu copil.
• FA: camere pentru familii, ca și DA,

dar cu canapea extensibilă, pentru
2 adulți și 2 copii până la 10 ani.

• BA: Studio-uri spaţioase, supli-
mentar cu zonă de ședere, pentru
max. 3 adulți și 1 copil până la 12
ani, pe partea continentală.

• AA: apartamente, suplimentar cu
living cu zonă de dormit cu cana-
pea dublă sau fotolii extensibile. 

Seif (contra cost) la recepţie. 
EZ = DZ (DA) în regim de single.
Servicii de masă: All inclusive.
Activităţi sportive: incluse: ani-
mație cu gimnastică în apă, polo și
aerobic. Contra cost: sală de fitness.
Wellness: incluse: saună. Contra
cost: Beauty farm, masaj.
Programe de agrement: incluse:
darts, boccia. Contra cost: biliard.

All inclusive
• Toate mesele sub formă de bufet
• Mic dejun continental prelungit

între orele 10 - 10:30 
• Seara bufete tematice la restau-

rantul tematic
• Snack-uri, cafea, prăjituri şi îngheţată

la snack-bar între orele 15 - 17 
• Băuturi alcoolice şi nealcoolice lo-

cale între orele 11 - 23

Ideal pentru familii

Camere/studio-uri/apartamente
pentru familii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Programe de animație pentru co-
pii
Bazin pentru copii
Bufet pentru copii
Mini-club cu supraveghere 4 - 12
ani (între orele 10 - 12 şi 15 - 17)
Discotecă pentru copii

Wohnbeispiel 

Wohnbeispiel 

NOU
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A: 20.5.-10.6. I 11.9.-1.10. B: 11.6.-6.7. I 25.8.-10.9. C: 7.7.-24.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 29.2., după această dată 
20% până la 31.3., după această dată 15% până la 30.4. 
Ofertă specială: reducere 28,50% pentru sejur de min. 7 nopți și sosire 
20.5.-10.6., 6.9.-1.10.

Hotel Alba |||| Sunny Beach

Wohnbeispiel 

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                              Leistung BOJ21007 FH
Cazare                                                                 Belegung         A              B              C
DJXI       DZ/BoD/WC/Bk/Sparpreiszimmer/AI         2-3                34           46           61
DJ I        DZ/BoD/WC/Bk/Landseite/AI                   2-3                38           51           68
DJAI      DZ/BoD/WC/Bk/Superior/AI                     2-4                41           54           72
DJMI      DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/AI                   2-4                42           55           73
DJBI       DZ/BoD/WC/Bk/Superior/Meerblick/AI     2-4                44           56           74
FJ I         Familienzimmer/BoD/WC/Bk/AI               4                   38           51           68
AJ I        Apt./BoD/WC/Bk/Landseite/AI                 2-4                63           86         112
AJMI      Apt./BoD/WC/Bk/Meerblick/AI                2-4                67           89         115
EJ I        EZ/BoD/WC/Bk/Landseite/AI                    1                   38           78         138
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 2 nopți. Reducere pat suplimentar: a 
3-a persoană în DJX/DJ până la 12 ani, 100%; peste 13 ani, 50%; a 3-a şi a 4-a persoană
în DJA/DJM/DJB/FJ până la 1 an, 100%; primul copil de la 2 la 12 ani, 100%; al 2-lea copil
de la 2 la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 50%. Reducere: a 3-a şi a 4-a persoană în AJ/AJM,
100%. Single cu copil: în DZ DJ1 (DJ) până la 12 ani, 100%. Câine: nu este permis.
Parcare: 8 BGN pe zi.

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Reducere copii
• Reducere single cu copil 

Localizare: în inima staţiunii, chiar
pe faleză, la cca. 100 m distanță de
plaja cu nisip. 
Dotări: hotel distins, cu ambianţă
elegantă, cu multe spații renovate și
care dispune de o nouă aripă. Restau-
rant bufet cu terasă, restaurant tema-
tic, snack-bar, WLAN (contra cost), 4
terminale de internet (contra cost), 2
piscine, bazin pentru copii, terasă
pentru plajă cu umbrele de soare şi
şezlonguri, medic, lift, parcare.
Camere: 354, mobilate confortabil,
cu baie sau duş/WC, foen, prosoape
(garanţie), telefon, TV, frigider, seif
de închiriat, A/C, zonă de ședere, bal-
con (DJ/EJ). DJX camere cu tarif spe-
cial, aceleaşi dotări ca şi DJ, dar ceva
mai mici și situate la parter. DJ1 ca și
DJ, pentru single cu copil. DJM ca și
DJ, dar cu vedere la mare. DJA came-
re duble Superior, ca și DJ, dar cu
dotări moderne, amplasate în clădi-
rea nouă, pe partea continentală.
DJB ca și DJA, cu vedere la mare. FJ
camere pentru familii, ca și DJ, dar cu
canapea/pat suplimentar, pentru 4
persoane. AJ apartamente spaţioase
pentru 2 - 4 persoane, suplimentar li-
ving cu zonă de dormit cu canapea
extensibilă şi bucătărie, 2 x baie/WC.
AJM ca și AJ, cu vedere la mare. EZ =
DZ (DJ) în regim de single. 
Activit ăţi sportive: incluse: sală

de fitness, tenis de masă. 
Programe de agrement: incluse:
de 6 x pe săptămână activități spor-
tive și animație seara.
Copii: incluse: de 6 x pe săptămână
program de animație pentru copii 4 -
12 ani, un mic aquapark.

All inclusive
• Toate mesele principale sub formă

de bufet
• 1 x pe sejur cina la restaurantul te-

matic (cu rezervare) 
• Snack-uri între orele 10 - 17
• Îngheţată, cafea și prăjituri între

orele 15 - 17 
• Băuturi nealcoolice şi alcoolice lo-

cale la lobby-bar între orele 10 - 23
și la pool-bar între orele 10 - 18

A: 7.5.-11.6. I 5.9.-10.10. B: 12.6.-7.7. I 22.8.-4.9. C: 8.7.-21.8.

 Early Booking: reducere 25% până la 29.2., după această dată 
20% până la 30.4. 
Ofertă specială: 7 = 5 sosire 7.5.-8.6., 8.9.-10.10., 
7 = 6 sosire 9.6.-26.6., 29.8.-7.9., 14 = 10 sosire 7.5.-8.6., 8.9.-10.10., 
14 = 12 sosire 9.6.-26.6., 29.8.-7.9., 21 = 17 sosire 7.5.-8.6., 8.9.-10.10.

Ivana Palace |||| Sunny Beach

Wohnbeispiel 

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Cameră tarif promo
• Super Early Booking
• Super oferte speciale

Localizare: în partea nordică a
staţiunii, la cca. 400 m distanță de
plaja cu nisip şi cca. 1 km de centru.
Dotări: hotel confortabil, cu atmo -
sferă primitoare. Restaurant, lobby-
bar, WLAN, internet, chioșc, jacuzzi
(contra cost), lift, piscină cu bazin
pentru copii, umbrele de soare şi
şezlonguri la piscină, pool-bar, par-
care.
Camere: 220, plăcute şi primitoa-
re, cu baie sau duș/WC, foen, tele-
fon, TV, WLAN, frigider, A/C.
• DI/EI: camere Standard.
• DIX: camere cu tarif special, ace-

leaşi dotări ca şi DI, dar cu disponi-
bilitate limitată.

• DI1/DJ1: ca și DI/DJ, pentru single
cu copil.

• DJ/EJ: camere Superior, suplimen-
tar cu balcon.

• FJ: camere pentru familii, pentru
max. 4 persoane, cu canapea ex-
tensibilă și pat suplimentar pentru
a 3-a și a 4-a persoană, balcon.

Seif de închiriat la recepţie. EZ = DZ
(DI/DJ) în regim de single.
Servicii de masă: mic dejun de tip
bufet, DP include şi cină cu bufet
cald/rece, de 2 x pe săptămână bufet
tematic. 
Activităţi sportive: incluse: sală
de fitness. 
Wellness: contra cost: saună, masaj.
Programe de agrement: contra
cost: biliard. 

Ideal pentru familii

Camere pentru familii
Reducere copii
Reducere single cu copil
Bazin pentru copii
Loc de joacă
Cameră de joacă

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                              Leistung BOJ21010 FH
Cazare                                                        Belegung                  A              B              C
DIXG     DZ/BoD/WC/Sparpreiszimmer/MD  2-3                           9           14           22
DI G       DZ/BoD/WC/Standard/MD             2-3                         10           16           24
DJ G      DZ/BoD/WC/Bk/Superior/MD          2-3                         13           21           30
FJ G       Familienzimmer/BoD/WC/Bk/MD    2-4                         13           21           30
EI G       EZ/BoD/WC/Standard/MD              1                            10           25           35
EJ G       EZ/BoD/WC/Bk/Superior/MD          1                            13           30           42
Demipensiune (DP): + 8 EUR; copii până la 5 ani, inclusă; de la 6 la 12 ani, + 4 EUR. Check-
in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte. Reducere pat suplimentar: a 3-a persoană
în DIX/DI/DJ până la 12 ani, 100%; a 3-a şi a 4-a persoană în FJ până la 12 ani, 100%; a 3-a
persoană peste 13 ani, 30%. Single cu copil: în DI1/DJ1 (DI/DJ) 1-2 copii până la 12 ani, 100%.
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Wohnbeispiel Sol Nessebar Bay

Tarife Sol Nessebar Bay

Wohnbeispiel Sol Nessebar Palace 

Sol Nessebar Resort – Sol Nessebar Palace & Bay |||||/|||| Nessebar / Ravda

Tarife Sol Nessebar Palace

 valabil pentru Sol Nessebar Palace și Sol Nessebar Bay & Mare:
Early Booking: reducere 20% până la 31.1., după această dată 
15% până la 29.2., după această dată 
10% până la 31.3. 

A: 1.5.-31.5. I 1.10.-15.10. B: 1.6.-9.6. I 16.9.-30.9. C: 10.6.-5.7. I 26.8.-15.9. 
D: 6.7.-25.8.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                              Leistung BOJ25001 FH
Cazare                                                                 Bel.               A          B          C         D
DJ I        DZ/BoD/WC/Bk/Standard/AI                    2-4             43       53       70       90
DJMI      DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/AI                   2-4             47       58       77       98
FJ I         Fam.-Unterbr./BoD/WC/Bk/AI                  4-6             50       62       83     114
FJMI      Fam.-Unterbr./BoD/WC/Bk/Meerblick/AI  4-6             55       67       89     122
EJ I        EZ/BoD/WC/Bk/Standard/AI                    1                 56       78     114     149
EJMI      EZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/AI                   1                 60       84     121     157
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 1 noapte, 5 nopți în perioada 10.6.-16.9.
Reducere pat suplimentar: a 3-a şi a 4-a persoană în DJ/DJM, a 3-a până la a 6-a per-
soană în FJ/FJM până la 1 an, 100%; primul copil de la 2 la 12 ani, 100%; al 2-lea copil
de la 2 la 12 ani, 50%; al 3-lea şi al 4-lea copil de la 2 la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 25%.
Single cu copil: în DZ DJ1/DJ2 (DJ/DJM) 1-2 copii până la 12 ani, 50%. Câine: 10 BGN
pe zi (TIER). Parcare: 10 BGN pe zi.

Tarife de persoană/noapte în EUR
Reiseart TOUR                     Anf H                                              Leistung BOJ25002 FH
Cazare                                                                Bel.                 A          B          C         D
DJ I        DZ/BoD/WC/Bk/Standard/AI                  2-4               35       43       61       79
DJMI      DZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/AI                 2-4               38       47       67       87
FJMI      Fam.-ZimmerBoD/WC/Bk/Meerblick/AI  4-5               44       56       79     107
EJ I        EZ/BoD/WC/Bk/Standard/AI                   1                  42       62       99     131
EJMI      EZ/BoD/WC/Bk/Meerblick/AI                 1                  44       66     105     139
Check-in/Check-out: zilnic. Sejur minim: 4 nopți, 5 nopți în perioada 10.6.-16.9.
 Reducere pat suplimentar: a 3-a şi a 4-a persoană în DJ/DJM până la 1 an, 100%; pri-
mul copil de la 2 la 12 ani, 100%; al 2-lea copil de la 2 la 12 ani, 50%; peste 13 ani, 25%;
a 3-a până la a 5-a persoană în FJM până la 1 an, 100%; de la 2 la 12 ani, 50%; peste
13 ani, 25%. Single cu copil: în DZ DJ1/DJ2 (DJ/DJM) 1-2 copii până la 12 ani, 50%.
Câine: 10 BGN pe zi (TIER). Parcare: 10 BGN pe zi.

MAI MULT DE LA CONCEDIU … 
• Direct la plajă
• Super Early Booking

Localizare: într-un mic golf, pe un
deal, între Nessebar şi Ravda, direct
la plaja cu nisip, la care se ajunge
coborând câteva trepte, la cca. 2,5
km distanță de Nessebar. 
Dotări: resort modern, cu ambianţă
elegantă şi atmosferă ideală pentru
familii, compus din hotelurile Sol
Nessebar Palace și Sol Nessebar Bay
& Mare. Restaurante bufet cu te-
rasă, diverse restaurante tematice,
printre altele „La Osteria” cu spe-
cialități italienești, tapas-bar „Male-
con”, berărie, Sushi-corner, Paella
Pavilion, lobby-bar, internet (contra
cost), WLAN, discotecă (contra
cost), piscină acoperită, un mic su-
permarket, magazine de suveniruri,
lift, piscine și terase pentru plajă cu
şezlonguri, umbrele de soare şi pro-
soape (garanţie), pool-bar/snack-
bar, parcare. 
Camere: 635. În Sol Nessebar
 Palace: spațioase și stilate, cu baie
sau duş/WC, foen, telefon, TV, mini-
bar (contra cost), WLAN, seif de în-
chiriat, A/C, balcon, cca. 35 mp.
• DJ/EJ: camere Standard.
• DJM/EJM: suplimentar cu vedere

la mare.
• DJ1/DJ2: ca și DJ/DJM, pentru sin-

gle cu copil.
• FJ/FJM: cazare pentru familii în 2

camere duble (DJ/DJM) cu uşă de
legătură. FJM suplimentar cu ve-
dere la mare. 

La cerere, camere pentru persoane
cu dizabilități. 
În Sol Nessebar Bay: camere con-
fortabile şi plăcute, cu baie sau
duş/WC, foen, telefon, TV, WLAN,
frigider mic, seif de închiriat, A/C,
balcon, cca. 30 mp.
• DJ/EJ: camere Standard. 
• DJM/EJM: suplimentar cu vedere

la mare. 
• DJ1/DJ2: ca şi DJ/DJM, pentru sin-

gle cu copil. 
• FJM: camere pentru familii, dotări

ca și camerele duble, dar în plus
cu canapea extensibilă sau pat su-
plimentar pentru a 3-a până la a
5-a persoană, cu vedere la mare. 

EZ = DZ în regim de single.
Activităţi sportive: incluse: tenis
de masă, fotbal, baschet. Contra
cost: minigolf, tenis, închiriere bici-
clete.
Wellness: contra cost: „Rose Spa
Center” la Sol Nessebar Palace, cu
jacuzzi, baie cu aburi, saună, proce-
duri wellness.
Programe de agrement: incluse:
darts, zilnic programe de animaţie şi
seara divertisment. Contra cost: bi-
liard. 

All inclusive
• Mic dejun, dejun, cină - bufet, la

restaurantul principal
• Sushi rolls/tempura între orele

19:30 - 22
• Băuturi răcoritoare și alcoolice loca-

le selecționate la diverse baruri din
cadrul resortului între orele 10 - 23

• Snack-uri la pool-bar între orele
10 - 12 şi 15 - 17 

• Tapas, sangria și cocktail-uri între
orele 18 - 23 la tapas-bar (deschis
în perioada 15.5. - 30.9.) 

• Băuturi și specialități germane în-
tre orele 12 - 21 la berărie (des -
chisă în perioada 15.5. - 30.9.) 

Ideal pentru familii

Cazare pentru familii
Reducere copii
Single cu copil
Bazin pentru copii
Loc de joacă 
Castel cu tobogan pentru copii 
Mini-club sub forma unei cetăţi,
cu supraveghere 4 - 12 ani
Aquapark nou (deschis în pe-
rioada 1.6. - 30.9., în funcție de
vreme)

BULGARIA MAREA NEAgRă

DERTOUR



30 EUR/adult
25 EUR/copil (2-11,99 ani)

Supliment de 5 EUR/adult si 3 EUR/copil 

pentru statiunile St. Vlas si Elenite

OFERTA INCLUDE:
•  transport autocar/microbuz, tur/

retur, cu debarcare/imbarcare 
la intrarea in statiune

•  transfer cu microbuz de la locul 
de debarcare la hotel si retur

PERIOADA:
• 27.05-18.09 (zilnic)
•  plecare din Bucuresti  

(Piata Constitutiei)
•  traseul: Giurgiu -  

Ruse - Varna -  
statiuni

tel. 021.310.12.76/77
office@alltur.ro
www.alltur.ro

TRANSPORT LITORAL BULGARIA
transfer inclus la/de la hotel

TRANSPORT PASTe & 1 MAI 2016
tur: 29.04 - retur: 02.05

VARA 
2016

35 EUR/adult
25 EUR/copil (2-11,99 ani)

Supliment de 5 EUR/persoana pentru statiunile  

Obzor, Sunny Beach, Nessebar, St.Vlas, Elenite



AzALIA HOTEL & SPA HHHH

Tarife in EUR / noapte all inclusive ultra plus 01.05 - 31.05 
01.10 - 31.10

01.06 - 15.06 
16.09 - 30.09

16.06 - 05.07 
01.09 - 15.09 06.07 - 31.08

Loc in DBL Standard (2-3 pers) 44 54 66 77
Loc in DBL Family (2-4 pers) 47 56 69 81
Loc in DBL Lux (2-4 pers) 49 59 72 85
SGL Standard 76 94 117 140
Reduceri
Copil pana la 3,99 ani 100%
Copil (4-12,99) in pat suplimentar 100%
Al 2lea copil (4-12,99) in pat suplimentar 50%
Adult in pat suplimentar 30%

REDUCERE EARLY BOOKING: 

15% pentru rezervari efectuate pana la 29.02

OfERTE spECIALE

7=5; 8=6; 9=7; 10=8; 11=9; 12=10; 13=11; 14=10 
pentru sejur in perioada 01.05-21.06 si 14.09-
30.10 (Nu se cumuleaza cu Early Booking)

Localizare: hotel modern situat pe plaja, foarte 
aproape de zona comerciala si de promenada a 
statiunii. Renovat partial in anul 2012.
facilitati: restaurant principal, restaurant a-la-
carte, baruri (lobby bar, bar la piscina si pe 
plaja), seif la receptie, magazine, studio pentru 
cosmetica, coafor, Internet, fax, room service 
(8 AM – 10 PM), piscina exterioara, piscina 
exterioara pentru copii, miniclub pentru copii 
4-12 ani (de 5 ori pe saptamana, jumatate 
de zi), minidisco (7:30 PM - 8:00 PM), loc de 
joaca pentru copii, parcare gratuita (limitata); 
centru SPA (baie cu aburi, sauna, piscina 
interioara, fitness, masaj, terapie si programe 
de infrumusetare); biliard, darts, teren de volei 
si fotbal pe plaja, programe animatie de cel 
putin 5 ori/ saptamana (zi/noapte).

Dotari camere: 249 camere duble cu vedere 
la mare, toate dotate cu aer conditionat, baie 
cu dus/cada, telefon, uscator de par; mini bar, 
telefon, TV cu satelit, terasa.
Camere duble standard: suprafata 25 mp, 
vedere la mare, 2 paturi normale + 1 fotoliu 
extensibil, capacitate de cazare: maxim 2 adulti 
+ 1 copil + 1 infant 
Camere duble familiale: suprafata 25 mp, 
vedere la mare, 2 paturi normale + 2 paturi 
suprapuse, capacitate de cazare: maxim 2 
adulti + 2 copii
Camere duble lux: suprafata 33 mp, vedere 
frontala la mare, 2 paturi normale + 1 canapea 
extensibila, capacitate de cazare: maxim 2 
adulti + 2 copii sau 3 adulti + 1 copil
GRATUIT: sezlonguri si umbrele la plaja.

ALLTUR spECIAL: 
turistii Alltur vor beneficia de programul „Quality 
Partner” prin care li se ofera: 
- o sticla cu apa & o sticla cu suc in minibar 
incluse, 
- acces la internet, 
- o sticla cu vin in camera, 
- halat si papuci de baie, 
- prosop pentru plaja si piscina, 
- intrare la Club Arrogance; 
- o sticla de sampanie si fructe pentru oaspetii 
ce se cazeaza cel putin a treia data la hotel, 
- o sticla de sampanie cu felicitare, un tratament 
SPA sau o masa la restaurantul a-la-carte 
pentru turistii in luna de miere sau care isi 
sarbatoresc ziua de nastere in timpul sejurului 
la hotel.

Grad de ocupare:

- DBL Standard: max 2 adulti + 1 copil sau 3 adulti

- DBL Family: maxim 2 adulti + 2 copii sau 3 adulti

- DBL Lux: maxim 2 adulti + 2 copii sau 3 adulti



Localizare: in centrul statiunii, la 20 m de plaja.
facilitati: hotelul are doua corpuri, cel vechi, renovat 
in 2013 si unul nou, construit in 2013; restaurantul 
vechi, devenit a-la-carte, reamenajat in stil rustic, 
restaurant nou (principal) cu capacitate 300 locuri, 
4 lifturi, baruri (lobby bar, bar la piscina si pe plaja), 
seif la receptie, magazine, studio pentru cosmetica, 
coafor, Internet Wi-Fi in loby, fax, room service (8 AM 
– 10 PM), piscina exterioara cu sectiune pentru copii, 
miniclub pentru copii 4-12 ani (de 5 ori pe saptamana, 
jumatate de zi), minidisco (8:00 PM - 8:30 PM), loc 
de joaca pentru copii, parcare aprox. 60 de locuri; 
centru SPA marit si reamenajat (baie cu aburi, sauna, 
piscina interioara, fitness, masaj, terapie si programe 
de infrumusetare); biliard, darts, teren de volei si 
fotbal pe plaja, programe animatie de cel putin 5 ori/ 
saptamana (zi/noapte).
Dotari camere: hotelul are 203 camere, toate 
cu vedere la mare, aer conditionat, minibar, baie, 

uscator de par, birou de lucru, telefon, radio, TV cu 
satelit, balcon.
Camere duble standard: suprafata 28 mp, vedere 
laterala la mare, 2 paturi normale + 1 fotoliu extensibil, 
capacitate de cazare: maxim 2 adulti + 1 copil + 1 
infant
Camere duble familiale: suprafata 44 mp, vedere 
laterala la mare, 2 paturi normale + 1 canapea 
extensibila, capacitate de cazare: maxim 2 adulti + 2 
copii sau 3 adulti + 1 copil
Ultra all inclusive: 3 mese principale bufet / bufet 
tematic de 2 ori pe saptamana (in restaurantul 
principal); mic dejun tarziu, pana la ora 11:00; gustari 
intre orele 10:00 - 17:00; ceai, cafea, lapte, produse 
de patiserie intre orele 16:00 - 18:00; inghetata 
intre orele 10:00 - 17:00; sucuri, apa, ceai si cafea 
- la dozator 24h; vin si bere - la draught si bauturi 
alcoolice locale si internationale (vodka, whisky, rom, 
coniac, brandy, gin, tequila, vermouth, lichior, mastic, 

ouzo, martini, campari) intre orele 10:30 - 24:00; bar 
pe plaja pentru ceai, cafea, sucuri, bere, gustari, 
produse de patiserie, popcorn, fructe si legume; 3 
feluri de cocktail la lobby bar si la barul de la piscina; 
acces gratuit la piscina interioara, fitness, yoga, 
sauna si jacuzzi; biliard, darts, tenis de masa.

ALLTUR spECIAL: turistii Alltur vor beneficia de 
programul „Quality Partner” prin care li se ofera: 
o sticla cu apa & o sticla cu suc in minibar incluse,  
acces la internet, o sticla cu vin in camera, halat si 
papuci de baie, prosop pentru plaja si piscina, intrare 
la Club Arrogance; o sticla de sampanie si fructe 
pentru oaspectii ce se cazarea cel putin a treia data la 
hotel, o sticla de sampanie cu felicitare, un tratament 
SPA sau o masa la restaurantul a-la-carte pentru 
turistii in luna de miere sau care isi sarbatoresc ziua 
de nastere in timpul sejurului la hotel.
GRATUIT: sezlonguri si umbrele la plaja.

Tarife in EUR / noapte  all inclusive ultra plus 01.05 - 31.05 
01.10 - 31.10

01.06 - 15.06 
16.09 - 30.09

16.06 - 05.07 
01.09 - 15.09 06.07 - 31.08

Loc in DBL Standard (2-3 pers) 44 53 63 75
Loc in DBL Family (2-4 pers) 45 55 67 78
Loc in DBL Lux (2-4 pers) 47 55 69 81
SGL Standard 74 92 115 138
Reduceri                                                                                     
Copil pana la 3,99 ani 100%
Copil (4-12,99) in pat suplimentar 100%
Al 2lea copil (4-12,99) in pat suplimentar 50%
Adult in pat suplimentar 30%

REDUCERE EARLY BOOKING: 

15% pentru rezervari efectuate pana la 29.02

Oferte speciale:

7=5; 8=6; 9=7; 10=8; 11=9; 12=10; 13=11; 
14=10  pentru sejur in perioada 01.05-26.06 
si 07.09-30.10 (Nu se cumuleaza cu Early 
Booking)

Grad de ocupare:

- DBL Standard: maxim 2 adulti + 1 copil sau 
3 adulti

- DBL Family: maxim 2 adulti + 2 copii sau 
3 adulti

- DBL Lux: maxim 2 adulti + 2 copii sau 3 adulti

ASTERA HOTEL & SPA HHHH




