
TURCIA2020
PLAJĂ, MARE, SOARE, DISTRACȚIE… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!



Facem ceea ce ne place și credem în ceea ce facem! Tocmai de aceea, vă invităm pe toți, călătorii noștri, 
să scrieți cu sinceritate impresiile voastre, pe site-ul Hello Holidays. 97% dintre ele ne recomandă.

ÎT, I MULT, UMIM

pentru că ne-ai ajutat să fim printre 

CEI MAI BUNI

EȘTI PE MÂINI BUNE!
Realizăm călătorii reușite de peste 13 ani! Am străbătut Europa în lung și-n lat, am oferit 
zâmbete și am legat noi prietenii. Ne-am dezvoltat alături de voi, cu ajutorul vostru, 
datorită cerințelor voastre. Anul trecut peste 18.000 de turiști au fost împreună cu noi 
în mai mult de 90 destinatii. Poți fi sigur că ești pe mâini bune!

28
DESTINAȚII ÎN TURCIA

189
PLECĂRI CU AUTOCARUL

81
PLECĂRI CU AVIONUL

18
MII DE TURIȘTI
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TRANSPORT AUTOCAR
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TURCIA 

Kusadasi

Descriere: Kusadasi Palm Wings Beach Resort a fost construit în anul 1998 și renovat 
în anul 2013. Hotelul dispune de un total de 346 camere.
Localizare: Situat la la 15 km de centrul orașului Kusadasi, pe malul mării.
Facilități hotel: Restaurant principal, 3 restaurante a la carte, 4 baruri, 1 piscină, 
tobogane cu apă, wireless în lobby. Activități (gratuit): baie turcească, saună, aerobic, 
program de animație, volei. Plajă proprie, nisip. La piscină și pe plajă umbrele, 
șezlonguri, saltele – gratuit. Pentru copii: piscine, loc de joacă, mini club (4–12 ani).
Facilități camere: Baie, uscator de par, aer condiționat, televizor, telefon, mini-bar, 
seif, balcon sau terasă (camerele promo), curățenie în cameră – zilnic.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 24H

 » Servicii de calitate
 » Camere spațioase
 » Pe malul mării

Kusadasi Palm Wings Beach Resort 
Kusadasi

de la 317 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 
€/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 
€/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Format dintr-o clădire cu 13 nivele și 4 clădiri cu 4 nivele fiecare.
Localizare: Hotelul este situat chiar pe malul mării, la 4 km de Orașul antic Efes. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant principal, 4 restaurante a la carte, 5 
baruri, 3 piscine exterioare, piscină interioară, tobogane cu apă, centru Spa, plajă 
proprie de nisip, bar pe plajă,  baschet, 2 terenuri de tenis, tenis de masă, mini-golf, 
discotecă, internet wireless în lobby, piscine pentru copii, loc de joacă, mini-club.
Facilități camere: Toate camerele dispun de bai cu duș sau cadă, uscator de par, aer 
condiționat centralizat, televizor, telefon, mini-bar (apă - gratuit), seif (contra cost), 
pardoseală – parchet laminat și gresie (club), balcon / terasă.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Bucătărie diversificată
 » Personal amabil
 » Recomandat familiilor cu copii

Palm Wings Ephesus Beach Resort 
Kusadasi

de la 384 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit 
la cazare in camera cu 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 
130 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - 
de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 15.09, 
17.09, 19.09, 22.09, 26.09 477 € 384 € 408 €

02.06, 04.06, 06.06 507 € 408 € 433 €
09.06, 11.06, 13.06 548 € 490 €  - 
16.06, 18.06, 20.06 574 €  - 490 €
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 
27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09 610 € 582 € 521 €

07.07, 09.07, 11.07 711 €  - 642 €
14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08

751 € 604 € 640 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 691 €  - 616 €
08.09, 10.09, 12.09 553 € 445 € 472 €

CEL MAI BUN PREȚ

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05, 23.05 399 € 317 € 327 €
26.05, 28.05, 30.05 412 € 333 € 353 €
02.06, 04.06, 06.06 490 € 395 € 419 €
09.06, 11.06, 13.06 521 € 421 € 446 €
16.06, 18.06, 20.06 566 € 457 € 484 €
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 
27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09 584 € 471 € 499 €

07.07, 09.07, 11.07 651 € 525 € 556 €
14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08

678 € 546 € 579 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 638 € 514 € 545 €
08.09, 10.09, 12.09 478 € 386 € 409 €
15.09, 17.09, 19.09, 22.09, 26.09 435 € 352 € 373 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Kusadasi

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plajă proprie
 » Centru Spa
 » Șezlonguei și umbrele gratuite

Amara Sealight Elite Resort 
Kusadasi

de la 421 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la 
cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 
€/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 
€/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

CEL MAI BUN PREȚ

Date check-in SELECT STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05, 23.05 635 € 510 € 541 €
26.05, 28.05, 30.05, 17.09, 19.09 657 € 528 € 561 €
02.06, 04.06, 06.06 725 € 582 € 618 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 
08.09, 10.09, 12.09, 15.09 736 € 591 € 627 €

23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,  
01.09, 03.09, 05.09 773 € 621 € 659 €

07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 27.08, 29.08 822 € 660 € 701 €
16.07, 18.07, 21.07 970 € 778 € 826 €
23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 
06.08, 08.08, 11.08, 13.08, 15.08 995 € 798 € 847 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 847 € 680 € 722 €
22.09, 26.09 525 € 421 € 446 €

Descriere: Korumar Ephesus Beach & Spa Resort a fost deschis în anul 2017. Hotelul 
este construit pe o suprafață de 109.000 mp și este format din 3 clădiri cu 3 etaje.
Localizare: Situat la 55 km de aeroportul din Izmir, la 12 km de centrul orașului 
Kusadasi, în stațiunea Pamucak, pe malul mării. Plajă proprie, cu nisip.
Facilități hotel: 6 restaurante, 5 baruri, piscină exterioară, piscină interioară, 
tobogane cu apă, spa, saună, fitness, tenis, tenis de masă, volei, baschet, tir cu arcul, 
aerobic, darts, mini golf, animație. Pentru copii: piscină, loc de joacă, mini-club.
Facilități camere: TV, telefon, seif, kit pentru cafea, minibar, aer condiționat, balcon, 
uscător de par, wireless gratuit.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Hotel nou, deschis în 2017
 » Amplasare pe malul mării
 » Camere spațioase

Korumar Ephesus Resort 
Kusadasi

de la 494 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 26.09 579 € 494 € 522 €
04.06, 6.06, 09.06 713 € 608 € 643 €
11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 27.08, 29.08, 
01.09, 03.09, 05.09, 08.09 736 € 627 € 663 €

25.06, 27.06 810 € 690 € 730 €
30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 
18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 
06.08, 08.08, 11.08, 13.08, 15.08

995 € 847 € 896 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 921 € 785 € 830 €
10.09, 12.09, 15.09 648 € 553 € 585 €
17.09, 19.09, 22.09 634 € 541 € 572 €

Descriere: Amara Sealight Elite este unul dintre cele mai luxoase hoteluri din 
Kusadasi, unde oaspetii se pot bucura de cele mai bune servicii.
Localizare: Hotelul este situat în Kusadasi, la 200 m de plaja și la 6 km de centrul 
orașului. Aeroportul din Izmir se află la 71 km distanta.
Facilități hotel: Piscina exterioară, restaurant, baruri, jacuzzi, loc de joaca, piscina 
pentru copii, centru Spa, fitness, recepție, șezlonguri, umbrele de soare, program de 
divertisment pentru adulți. Plaja este proprie, cu nisip/pietris.
Facilități camere: Aer conditionat, televizor, minibar, uscator de par, seif, balcon, 
minibar, fierbător de apă, jacuzzi, halat de baie, prosoape de baie și papuci.

CEL MAI BUN PREȚ
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Kusadasi

Descriere: Cu o arhitectură impresionantă și o largă paleta de servicii de calitate, 
Grand Belish devine cu ușurință o destinație ideală pentru cupluri.
Localizare: Hotelul Grand Belish este situat pe malul mării, la 10 km de centrul 
stațiunii și la 75 km de aeroportul din Izmir.
Facilități hotel: Recepție, restaurant principal, restaurant a-la-carte, baruri, piscină, 
piscină pentru copii, piscină interioară, sala de conferințe, sala de jocuri, Spa, wellness 
center, baie turcească, saună, masaj, sala de fitness, masă de tenis, mini-fotbal
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu mochetă, televizor LCD, telefon, 
seif, mini-bar, grup sanitar propriu, uscător de par

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Situat pe malul mării
 » Recomandat pentru cupluri
 » Wellness center

Hotel Grand Belish 
Kusadasi

de la 274 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Ramada Resort Kusadasi & Golf este un hotel modern amplasat chiar la 
intrarea în orașul Kusadasi. 
Localizare: Hotelul se află situat la 69 km de aeroportul Izmir și la 2 km de plaja. Plaja 
privată este cu nisip și se află la 2 km, dar turistii au la dispozitie un shuttle bus.
Facilități hotel: 6 piscine exterioare, piscina interioara, Spa de lux, tenis, darts, 
baschet, centru de fitness, Aqua Park, spectacole. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televizor prin satelit, telefon, seif contra 
cost, minibar, aer condiționat, balcon sau terasă, pardoseală cu parchet laminat, baie 
cu duș, uscător de păr, internet wireless gratuit.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Aproape de centrul orașului Kusadasi
 » Plajă privată
 » Shuttle-bus gratuit până la plajă

Ramada Kusadasi & Golf Resort 
Kusadasi

de la 283 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in SUPERIOR LV                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 04.06, 
06.06, 26.09 359 € 307 € 325 €

09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 15.09, 17.09, 19.09, 22.09 449 € 384 € 406 €
18.06, 20.06 485 € 414 € 437 €
23.06, 25.06, 27.06 519 € 443 € 468 €
30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07 602 € 514 € 543 €
21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 
06.08, 08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 18.08, 20.08, 
22.08

634 € 541 € 572 €

14.07, 16.07, 18.07, 25.08, 27.08, 29.08, 01.09 614 € 524 € 554 €
03.09, 5.09, 08.09, 10.09, 12.09 563 € 481 € 508 €
23.05, 30.05, 06.06 330 € 283 € 298 €

Date check-in STANDARD               
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06 320 € 274 € 289 €
04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 17.09, 19.09, 
22.09, 26.09 391 € 334 € 353 €

18.06, 20.06, 23.06 447 € 382 € 403 €
25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 27.08, 29.08, 
01.09, 03.09, 05.09, 08.09 469 € 401 € 424 €

07.07, 09.07, 11.07, 14.07 548 € 467 € 494 €
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 
04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 13.08, 15.08 579 € 494 € 522 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 485 € 414 € 437 €
10.09, 12.09, 15.09 413 € 353 € 373 €
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Descriere: Sealight Resort oferă un mediu confortabil și servicii de calitate. 
Localizare: Hotelul este situat la 5 km centrul oraşului Kuşadasi si la 72 km de 
Aeroportul Adnan Menderes din Izmir.
Facilități hotel: Plajă cu nisip, 3 restaurante, centru Spa, sală de fitness şi 3 piscine în 
aer liber, care includ un tobogan de apă şi o piscină cu apă de mare, animație, muzică 
live, spațiu de joacă pentru copii, și un centru de conferințe.  
Facilități camere: Tv cu ecran plat, aer condiţionat, minibar, unele camere au balcon 
cu vedere la mare sau cadă cu hidromasaj private, Wi-Fi gratuit. Se asigură curățenia 
zilnică.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Piscină cu apă de mare
 » Plajă proprie
 » Aqua park

Sealight Resort 
Kusadasi

de la 315 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

CEL MAI BUN PREȚ

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05, 23.05 469 € 378 € 401 €
26.05, 28.05, 30.05, 17.09, 19.09 485 € 390 € 414 €
02.06, 04.06, 06.06 496 € 400 € 424 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06 563 € 453 € 481 €
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,  
01.09, 03.09, 05.09 607 € 488 € 518 €

07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 27.08, 29.08 716 € 575 € 610 €
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08

736 € 591 € 627 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 695 € 558 € 593 €
08.09, 10.09, 12.09, 15.09 552 € 444 € 471 €
22.09, 26.09 391 € 315 € 334 €

Descriere: Hotelul este locul ideal pentru vacanța, oferind servicii de calitate și o 
amplasare superbă.
Localizare: Richmond Ephesus Resort este situat la 4 km de Efes, pe malul mării. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, restaurant pe terasă, piscină 
exterioară, piscină pentru copii, piscină interioară, Aqua Park, centru Spa,  sala de 
fitness, masă de tenis, mini-golf, sala de jocuri, biliard, internet café.
Facilități camere: Toate camerele sunt dotate cu balcon, telefon, baie cu duș, uscător 
în baie, minibar, seif (contra cost, aproximativ 2 €/zi), room service, televizor prin 
satellit, aer condiționat, detector de fum, internet wireless.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Localizare superbă, pe malul mării
 » Aqua park
 » Centru Spa

Hotel Richmond Ephesus 
Kusadasi

de la 374 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD LV                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 17.09, 
19.09 485 € 390 € 414 €

02.06, 04.06, 06.06 510 € 410 € 435 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, ,  
01.09, 03.09, 05.09 571 € 460 € 487 €

23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 27.08, 29.08 587 € 472 € 501 €
02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08, 18.08, 20.08, 22.08, 25.08

681 € 547 € 581 €

08.09, 10.09, 12.09, 15.09, 22.09 546 € 440 € 466 €
26.09 465 € 374 € 397 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Hotel Sealight Family Club este înconjurat de o frumoasă pădure de pini, 
fiind situat la malul mării, având acces direct la o plajă cu nisip. 
Localizare: Hotelul este situat la 3,5 km de este centrul stațiunii Kusadasi.
Facilități hotel: Piscină exterioară mare, înconjurată de o grădină mare, baie 
turcească, saună, centru de fitness, salon de frumusete si ingrijire a pielii, masaj, tenis 
de masa, biliard, minigolf, internet, sala de jocuri, loc de joaca pentru copii.
Facilități camere: Camerele spațioase, mobilier modern, cu aer condiționat, televizor, 
telefon, baie cu cabină de duș și balcon, mini-bar (contra cost), internet wireless 
gratuit, uscător de păr, alarmă de incendiu, prosoape de baie, uscător de păr.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Situat pe malul marii
 » Plajă proprie
 » Camere spațioase

Sealight Family Club 
Kusadasi

de la 254 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

CEL MAI BUN PREȚ

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05 312 € 282 €
02.06, 04.06, 06.06 324 € 293 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 08.09, 10.09, 12.09, 15.09 391 € 353 €
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,  01.09, 03.09, 05.09 414 € 374 €
07.07, 09.07, 27.08, 29.08 446 € 402 €
11.07, 14.07 502 € 453 €
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 
08.08, 11.08, 13.08, 15.08 524 € 473 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 479 € 433 €
17.09, 19.09, 22.09 297 € 268 €
26.09 281 € 254 €

Descriere: Batihan Beach Resort & Spa este situat chiar pe coasta Mării Egee.
Localizare: Hotelul se află pe malul mării la 7 km de centrul stațiunii Kusadas.
Facilități hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte (contra cost) , 3 baruri, 
piscină exterioară, baie turcească, sala fitness, baschet, teren de mini-fotbal, 2 
terenuri de tenis, tenis de masă, biliard, mini-golf, discotecă, internet café, teren de 
joacă, miniclub, Aqua Park, plaja privată, shuttle bus pana în centrul orașului Kusadasi.
Facilități camere: Toate camerele dispun de televizor prin satelit (LCD), uscător de 
par, baie, telefon, seif (aproximativ 1 €/zi), minibar (contra cost), aer condiționat, 
internet wireless, room service 24h, balcon vu vedere la mare sau la grădina.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 24H

 » Situat pe malul mării
 » Aqua Park
 » Recomandat familiilor cu copii

Batihan Beach Resort And Spa 
Kusadasi

de la 265 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD LV                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05 328 € 265 € 281 €
17.09, 19.09, 22.09 367 € 296 € 314 €
28.05, 30.05, 26.09 353 € 285 € 302 €
02.06, 04.06, 06.06 414 € 334 € 354 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06 439 € 354 € 375 €
18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 01.09, 
03.09, 05.09,  08.09, 10.09 501 € 403 € 428 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07 516 € 416 € 441 €
12.09, 15.09 424 € 342 € 363 €
09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 
25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 
08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 18.08, 20.08

610 € 491 € 521 €

22.08, 25.08,27.08, 29.08 579 € 466 € 494 €
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Descriere: Sea Pearl este o alegere excelentă pentru oaspeții care vizitează Kusadasi, 
oferind un mediu adecvat atât pentru cupluri cât și pentru familiile cu copii.
Localizare: Situat la 5 km de centrul orașului Kusadasi, 5 km de Selcuk, 130 km de 
aeroportul Bodrum și 75 de km de aeroportul din Izmir.
Facilități hotel: Restaurant principal, piscină, mini club, internet, Spa, animație, 
billiard, mini bar, room service, seif, plajă  privată cu transfer de la hotel.
Facilități camere: Tv prin satelit, baie cu duș, uscător de păr, dressing, mini bar, 
telefon, seif, aer condiționat, balcon, baby cot la cerere. Curățenia în camere este 
asigurată în fiecare zi.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja privata
 » Shuttle-bus gratuit până la plajă
 » Internet wireless gratuit

Hotel Sea Pearl 
Kusadasi

de la 234 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

CEL MAI BUN PREȚ

Date check-in STANDARD                 
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 17.09, 19.09, 22.09, 
26.09 273 € 234 € 247 €

28.05, 30.05 305 € 261 € 275 €
02.06, 04.06, 06.06 311 € 266 € 281 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06 352 € 301 € 318 €
08.09, 10.09, 12.09, 15.09 340 € 291 € 307 €
23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07,  
01.09, 03.09, 05.09 375 € 321 € 339 €

07.07, 09.07, 27.08, 29.08 407 € 348 € 367 €
11.07, 14.07 451 € 385 € 407 €
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08

485 € 414 € 437 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 440 € 376 € 397 €

Descriere: Serviciile de o calitate superioară și localizarea sunt principalele avantaje 
ale acestui complex hotelier.
Localizare: Situat pe plajă, la 85 km de aeroportul Izmir și 7 km de centrul Kusadasi.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor un restaurant, 2 restaurante a la 
carte, baruri, piscine, Aqua Park, loc de joaca, mini-club, plajă proprie. Sală de fitness, 
aerobic, volei pe plajă, basket, teren de tenis, tenis de masa, animație, discotecă (cu 
intrare) și internet wireless (în lobby).
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat individual, televizor, 
telefon, minibar, seif (contra cost), pardoseala cu gresie, baie cu duș, uscător de păr.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Situat pe malul marii
 » Loc de joaca pentru copii
 » Aqua Park

Hotel Ephesia 
Kusadasi

de la 301 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD  LV             
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 26.09 352 € 301 € 318 €
19.05, 28.05, 30.05, 02.06, 15.09, 17.09, 
19.09, 22.09 399 € 341 € 360 €

02.06, 04.06, 06.06, 10.09, 12.09 430 € 368 € 388 €
 05.09, 8.09, 09.06, 11.06, 13.06 477 € 408 € 431 €
16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 
30.06, 02.07, 25.08, 27.08, 29.08, 01.09, 
03.09

508 € 434 € 459 €

04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 
21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 
04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 
18.08, 20.08, 22.08

548 € 467 € 498 €
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Descriere:  Hotelul  a fost modernizat în 2012 si are o grădină frumos amenajata și un 
loc de joacă, fiind alegerea ideala pentru o vacanta reusita alaturi de copii. 
Localizare: Hotelul este situat pe plaja Long Beach, la 6 km distanță de centru și de 
obiectivele turistice ale orașului Kusadası. 
Facilităti hotel: Receptie, bar, restaurant cu terasa in aer liber, restaurant a la carte, 
piscina si gradina, acces internet, salon, coafor, loc de joaca pentru copii, plaja privata, 
sala de sport, volei pe plajă, minigolf, Spa.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de baie cu dus, uscator de par, telefon, Tv 
prin satelit, minibar, aer conditionat, seif si balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja privata
 » Centru Spa
 » Loc de joaca pentru copii

Hotel Sentinus 
Kusadasi

de la 185 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Fiind localizat foarte aproape de plajă, hotelul Arora este ideal pentru cei 
care preferă ca în vacanță să-și petreacă timpul la soare.
Localizare: Hotel Arora este situat la 80 km de aeroportul orașului Izmir, la 5 km de 
centrul orașului Kusadasi și la 90 m de propria plajă. 
Facilități hotel: recepție, restaurant, piscină, piscină pentru copii, piscină interioară, 
baie turcească, saună, masaj, sala de fitness, parcare, masă de tenis, room service, 
cabinet medical, mini-market, animație.
Facilități camere: TV satelit, aer condiționat, mini-bar, telefon, internet, seif, balcon 
cu vedere la mare sau piscină, grup sanitar propriu, uscător de par.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Localizare centrală
 » Hotel animat
 » Foarte aproape de plajă

Hotel Arora 
Kusadasi

de la 165 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
26% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
23% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 26.09 218 € 165 € 171 €
19.05, 28.05, 30.05, 02.06, 15.09, 17.09, 
19.09, 22.06 239 € 180 € 187 €

04.06, 06.06, 10.09, 12.09 289 € 217 € 225 €
09.06, 11.06, 13.06 293 € 220 € 229 €
16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 
30.06 305 € 229 € 238 €

02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 
25.08, 27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09 320 € 240 € 250 €

20.08, 22.08, 8.09 354 € 265 € 275 €
16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 
30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08, 15.08, 18.08

399 € 299 € 310 €

CEL MAI BUN PREȚ

CEL MAI BUN PREȚ

Date check-in STANDARD               
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
25% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
20% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 04.06, 
06.06, 09.06 289 € 220 € 234 €

19.05, 11.06, 13.06, 16.06 305 € 232 € 246 €

18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 27.08, 
29.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09 344 € 261 € 278 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 20.08, 22.08, 
25.08 433 € 328 € 349 €

09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 
25.07, 28.07, 30.07,  01.08, 04.08, 06.08, 
08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 18.08

501 € 379 € 403 €

10.09, 12.09, 15.09, 17.09, 19.09, 22.09, 26.09 243 € 185 € 197 €
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Descriere: Situat în zona centrala a orașului Kusadasi, dar și a numeroaselor obiective 
turistice, hotelul oferă o gamă excelentă de facilități într-o atmosferă relaxanta.
Localizare: Plaja publică este la doar 30 m, aeroportul din Izmir se află la 70 km. 
Hotelul se află la 5 minute de mers pe jos de numeroase magazine și piețe
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant a la carte, bar la piscină, 
piscină exterioară cu zonă pentru copii, biliard, tenis de masă, darts, centru de fitness, 
baie turcească și parcare.
Facilități camere: Aer condiționat, minibar (contra cost), balcon, baia cu duș și 
uscător de păr, Tv prin satelit, telefon și seif (contra cost).

Descriere: Palmin Hotel oferă cadrul ideal pentru turiștii care doresc o vacanță 
relaxantă, dar și distractivă în același timp.
Localizare: Hotelul este situat la 2.5 km de centrul orașului Kusadasi, în zona 
faimoasei Ladies Beach. Aeroportul din Izmir se află la 84 km de hotel.
Facilități hotel: Restaurant, piscină, piscină pentru copii cu tobogane, piscină 
interioara, mini club, loc de joacă, tenis de masă, darts, teren de tenis, biliard, Spa, 
sală de fitness, animație, internet wireless (în lobby), tenis de masă, tenis, billiard.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, telefon, televizor prin 
satelit, baie cu duș sau cadă, uscător de păr, seif digital, minibar și balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Aproape de plajă
 » Situat în centrul stațiunii
 » Piscină exterioară cu secțiune pentru copii

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Piscina interioară
 » Piscina pentru copii cu tobogane
 » Situat în zona Ladies Beach

Hotel Palm  
Kusadasi

de la 114 €

Hotel Palmin 
Kusadasi

de la 203 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

CEL MAI BUN PREȚ

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
25% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
20% (30.04.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 04.06, 
06.06, 26.09 148 € 114 € 121 €

19.05, 17.09, 19.09, 22.09 187 € 143 € 152 €
09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 
23.06, 25.06, 27.06 179 € 138 € 146 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07 235 € 180 € 191 €
09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 
25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 
08.08, 11.08, 13.08, 15.08

258 € 197 € 209 €

18.08, 20.08, 22.08, 25.08 234 € 179 € 190 €
27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09,  08.09, 
10.09, 12.09, 15.09 203 € 155 € 165 €

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
17% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 26.09 242 € 203 € 207 €

19.05, 30.05, 02.06, 04.06, 06.06, 10.09, 
12.09, 15.09, 17.09, 19.09, 22.09 297 € 248 € 254 €

09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 
23.06 391 € 326 € 334 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 25.06, 27.06, 
25.08,27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09,  
08.09

438 € 366 € 374 €

09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 
25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 
08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 18.08, 20.08, 
22.08

501 € 418 € 428 €
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7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Localizat pe plaja
 » Recomandat familiilor cu copii.  
 » Umbrele si sezlonguri gratuite la plaja

Hotel Grand Sahin (Ex Coastlight Hotel) 
Kusadasi

de la 165 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Fiind localizat într-o zona cu o importantă istorică majoră, hotelul Faustina 
este un bun punct de plecare, pentru a putea vizita zonele istorice din împrejurimi.
Localizare: Fuastina Hotel este situat la 25 km de centrul orașului Kusadasi, 32 km de 
Efes și la 95 km de Aeroportul din Izmir.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, pool bar, snack bar, piscină, 
teren de tenis, mini-golf, biliard, saună, sala de conferințe, sporturi acvatice, parcare, 
baie turcească, lift.
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de acces la internet, aer condiționat, 
televizor prin satelit, telefon, mini-bar, grup sanitar propriu, uscător de par.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Piscină cu secțiune pentru copii
 » Sala de conferințe
 » Aproape de plajă

Hotel Faustina 
Guzelcamli - Kusadasi

de la 190 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD               
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (30.04.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05. 02.06 265 € 215 € 227 €

04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 
12.09, 15.09, 17.09, 19.09, 22.09 312 € 252 € 267 €

18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 
29.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09, 10.09 359 € 290 € 307 €

02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 
16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 
01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 15.08, 18.08

438 € 353 € 374 €

20.08, 22.08, 25.08, 27.08 404 € 326 € 346 €

27.09 234 € 190 € 201 €

Date check-in STANDARD LV               
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 01.06, 04.06, 06.06 203 € 165 € 174 €

19.05, 09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 26.09 236 € 192 € 203 €

18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 
04.07, 07.07, 17.09, 19.09, 22.09 250 € 202 € 214 €

09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 
28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 
13.08,  15.08, 18.08, 20.08, 22.08

344 € 278 € 294 €

25.08, 27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09 312 € 252 € 267 €

10.09, 12.09, 15.09 277 € 224 € 237 €

Descriere: Prin pozitionarea sa pe malul marii, dar si prin serviciile oferite, Grand 
Sahin reprezinta alegerea optima pentru petrecerea unui concediu odihnitor.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja, la 4 km de centrul statiunii Kusadasi.
Facilităti hotel: Restaurant, terasa, 4 restaurante a la carte, internet café (contra-
cost), snack bar, 8 baruri, 2 piscine, 2 tobogane de apa, teren de joaca, mini-club, 
baie turceasca, sauna, sala fitness, volei pe plaja, baschet, mini-fotbal, tenis, 
discoteca, muzica live, parcare, plaja proprie, cu nisip si pietris. 
Facilităti camera: mobilier modern, baie proprie, aer conditionat, TV cu ecran plat si 
canale prin satelit, telefon, minibar, articole de toaleta gratuite, uscator de par.
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Descriere: Dabaklar este un hotel standard, care oferă servicii de o calitate 
remarcabila și care va face din vacanta oricarui turist o experienta reusita și relaxanta.
Localizare: Hotelul Dabaklar este situat la 250 m de plaja publica și la 600 m de 
centrul orașului Kusadasi.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, bar, sala de conferinte, 
internet, spalatorie, seif la recepție, room service, baie turcească, sauna, sala de 
fitness, parcare, piscina exterioară cu sectiune pentru copii.
Facilități camere: Camerele beneficiaza de baie cu duș, uscator de par, aer 
conditionat individual, televizor, minibar, seif, telefon direct, alarma incendiu, balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Aproape de plajă
 » Situat în centrul stațiunii
 » Piscină exterioară cu secțiune pentru copii

Hotel Dabaklar  
Kusadasi

de la 131 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
17% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06 179 € 151 € 163 €
19.05, 04.06, 06.06, 09.06, 10.09, 12.09, 
15.09 189 € 159 € 172 €

11.06, 13.06, 16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 
25.06, 27.06, 27.08, 29.08, 01.09, 03.09, 
05.09, 08.09

203 € 170 € 184 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 20.08, 22.08, 
25.08 236 € 198 € 214 €

09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 
25.07, 28.07, 30.07,  01.08, 04.08, 06.08, 
08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 18.08

250 € 209 € 226 €

17.09, 19.09, 22.09, 26.09 156 € 131 € 141 €

Descriere: Intins pe o suprafata de 9000 mp, Flora Suites isi atrage oaspeții prin 
serviciile all inclusive oferite, intr-o atmosferă prietenoasa și liniștită.
Localizare: Hotelul este situat în zona Long Beach, la 700 m fata de plaja, 6 km de 
centrul orașului Kusadasi și la 17 km de orașul Efes.
Facilități hotel: Recepție, restaurant, lobby bar, piscina exterioară pentru adulti și 
copii, 2 tobogane cu apa, internet cafe, room service, seif, shuttle-bus gratuit la plaja, 
teren de tenis, mini golf, teren de baschet, loc de joaca, biliard și teren de volei.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu internet wireless, mini bar, seif, telefon, 
televizor, uscator de par, aer conditionat, baie cu duș și balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Piscină cu două tobogane 
 » Shuttle-bus gratuit la plajă
 » Teren de tenis și baschet

Hotel Flora Suites 
Kusadasi

de la 140 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06, 
19.09, 22.09 203 € 165 € 174 €

04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 
18.06, 20.06, 23.06, 03.09, 05.09, 08.09, 
10.09, 12.09, 15.09, 17.09

218 € 177 € 187 €

25.06, 27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 
20.08, 22.08, 25.08, 27.08, 29.08, 01.09 265 € 215 € 227 €

09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 
25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 
08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 18.08

312 € 252 € 267 €

26.09 171 € 140 € 147 €
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Descriere: Asena este unul dintre cele mai solicitate hoteluri din Kusadasi. Hotelul 
este compus dintr-o clădire cu 5 etaje. Ultima renovare a avut loc în anul 2011. 
Localizare: Hotelul este situat la 75 km de aeroportul orașului Izmir, la aproximativ 2 
km de centrul orașului Kusadasi, vis-a-vis de plaja publică.
Facilități hotel: Asena Hotel dispune de recepție, restaurant principal, 2 baruri, 
piscină exterioară (pe acoperiș), spălătorie, curățătorie chimică, tenis de masă, 
internet wireless (în lobby), seif (la recepție-contra cost).
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu duș, uscator de par, aer condiționat 
individual, televizor, telefon, pardoseală – gresie, balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Situat aproape de plajă
 » Piscină exterioară pe acoperiș
 » Multiple facilități

Hotel Asena 
Kusadasi

de la 153 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
26% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
23% (31.03.2020)

23.05, 26.05, 28.05, 26.09 203 € 153 € 159 €

19.05, 30.05, 02.06, 19.09, 22.09 223 € 168 € 175 €

04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 12.09, 15.09, 
17.09 278 € 209 € 217 €

16.06, 18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 27.06 289 € 217 € 225 €

30.06, 02.07, 04.07, 07.07, 09.07, 11.07, 14.07, 
29.08, 01.09, 03.09, 05.09, 08.09, 10.09 305 € 229 € 238 €

16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 25.07, 28.07, 30.07, 
01.08, 04.08, 06.08, 08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 
18.08, 20.08

383 € 287 € 298 €

22.08, 25.08, 27.08 338 € 254 € 263 €

Descriere: Hotel recomandat celor care doresc să se bucure de o vacanță de vara 
relaxantă și animată în același timp.
Localizare: Hotelul este situat în centrul orașului Kusadasi, la 200 m de plaja publică, 
16 km de Ephesus, 68 km de aeroportul Izmir.
Facilități hotel: Hotelul dispune de lobby bar, restaurant, snack bar, patiserie, piscină 
exterioară, piscină pentru copii, bar la piscină, room service 24 ore, servicii medicale, 
sala de conferințe, servicii de spălătorie și curățătorie, lifturi, seif, parcare.
Facilități camere: Camerele dispun de aer condiționat, internet wireless, televizor 
satelit, telefon, mini bar, baie cu duș, uscător de par, balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Situat central
 » Piscină pe acoperiș
 » Vedere spre mare

Hotel Surtel 
Kusadasi

de la 149 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 €/pers (cu 2 nopti 
intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD                
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05, 23.05, 26.05, 28.05, 30.05, 02.06 207 € 165 € 178 €

27.06, 30.06, 02.07, 04.07, 07.07 269 € 213 € 230 €

09.07, 11.07, 14.07, 16.07, 18.07, 21.07, 23.07, 
25.07, 28.07, 30.07, 01.08, 04.08, 06.08, 
08.08, 11.08, 13.08, 15.08, 18.08, 20.08

289 € 228 € 247 €

04.06, 06.06, 09.06, 11.06, 13.06, 16.06, 
18.06, 20.06, 23.06, 25.06, 22.08, 25.08, 
27.08, 29.08, 01.09, 03.09,  05.09, 08.09

242 € 191 € 207 €

10.09, 12.09, 15.09, 17.09, 19.09, 22.09 218 € 173 € 187 €

26.09 187 € 149 € 161 €
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Descriere: Construit in 2009, pe o suprafata de 93.000 mp. Este un hotel mare si 
confortabil, cu amplasare foarte buna si peisaje pitoresti. 
Localizare: Hotelul este situat pe malul marii, in Ozdere, la 35 km de Kusadasi.
Facilităti hotel: 5 restaurante a la carte, 7 baruri, 4 piscine exterioare, piscina 
interioara, aquapark, centru SPA, 2 sali de conferinte, sauna, baie cu aburi, jacuzzi, 
camera cu zapada, sala de fitness, aerobic, aqua aerobic, mini-fotbal, 2 terenuri de 
tenis, program de animatie, muzica live, discoteca, internet WiFi.
Facilităti camera: Baie cu cada, uscator de par, AC, TV, minibar, seif (contra cost), 
pardoseala - parchet, balcon sau terasa, room service, internet WiFi. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE 24H

 » Aqua-park
 » Centru Spa
 » Recomandat familiilor cu copii

Aria Claros Beach & Spa Resort 
Ozdere

de la 335 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 
€/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 
€/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Hotelul a fost construit in anul 1991 si are o suprafata totala de 20.000 
mp. Ultima renovare a avut loc in anul 2014.
Localizare: Situat pe malul marii, la 45 km de aeroportsi la 1 km de Ozdere.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 5 baruri, 2 piscine exterioare, 2 tobogane, 3 sali 
de conferinte. Gratuit: volei pe plaja, baschet, mini-golf, 3 terenuri de tenis, tenis de 
masa, darts, animatie, discoteca si internet Wi-Fi gratuit in exteriorul hotelului. 
Facilităti camera: Baie cu dus, foehn, aer conditionat individual, televizor, telefon, 
minibar (apa se suplimenteaza zilnic-gratuit), seif in camera (contra cost), pardoseala 
cu mocheta si balcon. Curatenia in camere se efectueaza zilnic.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Recomandat familiilor cu copii
 » Plajă proprie
 » Sezlonguri gratuite la plaja

Hotel Grand Efe 
Ozdere

de la 310 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 
€/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 
€/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in CLUB LV                      
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (30.04.2020)

23.05 404 € 335 € 352 €
28.05, 30.05, 26.09 483 € 398 € 419 €
04.06, 06.06, 17.09, 19.09 514 € 423 € 446 €
11.06, 13.06, 18.06, 20.06, 29.08, 03.09, 
05.09 640 € 523 € 552 €

25.06, 27.06, 27.08 687 € 561 € 592 €
02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 
23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08, 
13.08, 15.08

749 € 611 € 646 €

20.08, 22.08 702 € 573 € 606 €
10.09, 12.09 586 € 480 € 507 €

Date check-in STANDARD LV                      
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

23.05, 28.05, 30.05, 04.06, 06.06, 17.09, 
19.09, 26.09 373 € 310 € 326 €

11.06, 13.06 407 € 337 € 354 €

18.06, 20.06, 22.08, 27.08, 29.08, 03.09, 
05.09 452 € 373 € 393 €

25.06, 27.06, 20.08 474 € 391 € 411 €

02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 
23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08, 
13.08, 15.08

530 € 435 € 459 €

10.09, 12.09 429 € 355 € 374 €
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Date check-in STANDARD                  
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

23.05, 28.05, 30.05 505 € 456 €

 04.06, 06.06, 11.06, 13.06 584 € 528 €

18.06, 20.06, 03.09, 05.09 615 € 559 €

25.06, 27.06, 02.07, 04.07, 27.08, 29.08, 10.09, 12.09 670 € 609 €

09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08,  06.08, 08.08, 
13.08, 15.08, 20.08, 22.08 804 € 729 €

17.09, 19.09, 26.09 576 € 519 €

CEL MAI BUN PREȚ

Date check-in PROMO
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

23.05, 28.05, 30.05, 17.09, 19.09, 26.09 490 € 428 € 448 €

04.06, 06.06, 11.06, 13.06, 18.06, 20.06, 
03.09, 05.09, 10.09, 12.09 678 € 587 € 618 €

25.06, 27.06, 27.08, 29.08 749 € 647 € 681 €

02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 
23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08, 
13.08, 15.08, 20.08, 22.08

843 € 727 € 766 €

Descriere: Aquasis Deluxe este un resort de lux deschis in 2016 si reprezinta locul 
ideal pentru o vacanta in familie, alaturi de cei mici. 
Localizare: Resortul este situat pe plaja din Didim, la 5 km de Altinkum. 
Facilităti hotel: Receptie, piscine, aquapark, animatie, discoteca, camera cu jocuri, 4 
terenuri de tenis, teren de fotbal, teren de baschet, teren de volei, Spa & Wellness, 
Kids Club, mini-disco, baruri, restaurante a la carte. Plaja este cu nisip si ponton.
Facilităti camere: Baie cu dus, minibar, TV LED, muzica, Internet, telefon, aer 
conditionat, seif, parchet, feon, set cafea si ceai. In hotel exista si camere pentru 
persoane cu dizabilitati.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Aqua Park
 » Situat pe plajă
 » Sezlonguri și umbrele gratuite

Aquasis De Luxe Resort & Spa 
Didim

de la 428 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 
€/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 
€/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Venosa Beach Resort & Spa a fost deschis în 2011. 
Localizare: Situat pe plaja din Didim, la 5 km de centru, la 90 km de aeroport.
Facilităti hotel: Receptie, restaurant principal, 3 restaurante a la carte, 3 baruri, 2 
piscine exterioare, piscina interioara, 3 tobogane, sala de conferinta, piscina pentru 
copii, loc de joaca si mini-club, baie turceasca, sauna, sala de fitness, aerobic, volei 
pe plaja, baschet, teren de tenis, tenis de masa, darts, discoteca, animatie si internet 
Wi-Fi (in lobby). Umbrelele, sezlongurile si prosoapele sunt gratuite.
Facilităti camere: Baie cu dus, foehn, AC, TV, mini bar, seif, balcon si room service 
(24 ore, contra cost). Curatenia in camere se efectueaza zilnic.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Centru Spa & Wellness
 » Plajă privata  
 » Facilitati pentru copii

Venosa Beach Resort & Spa 
Didim

de la 456 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 
€/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 
€/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Hotelul a fost construit in 1989, iar suprafata sa totala este de 9700 mp. 
Ultima renovare a avut loc in 2013. 
Localizare: Hotel este situat la 90 km de aeroportul orasului Izmir si la 2 km de 
centrul Cesme, pe malul marii.
Facilităti hotel: Receptie, restaurant, baruri, spa, piscină în aer liber, piscina interioara, 
WiFi, parcare privată, sală de jocuri și billiard. Hotelul beneficiaza si de o zonă de plajă 
privată unde sunt oferite gratuit umbrele, șezlonguri și prosoape,
Facilităti camera: Aer condiționat, minibar, TV satelit, balcon, baie privată cu duș, 
uscător de păr și articole de toaletă, room service 24 de ore.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Sezlonguri și umbrele gratuite la plajă
 » Situat pe malul mării
 » Centru Spa

Hotel & Spa Boyalik Beach 
Cesme

de la 294 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 
€/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 
€/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Recomandat atat pentru intalnirile de afaceri, dar si pentru familii. Hotelul 
are un centru medical de thalasso-terapie, unde se folosesc apele termale. 
Localizare: Hotelul este situat la 10 m de mare, în Cesme, la 95 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 2 restaurante a la carte, 3 baruri, 2 piscine 
exterioare, 3 piscine interioare, piscina pentru copii, centru SPA, 28 sali de 
conferinte, sala de fitness, volei, baschet, mini fotbal, 2 terenuri de tenis, animatie, 
biliard, bowling, Wi-Fi, loc de joaca, mini club, plaja proprie cu nisip, bar pe plaja.
Facilităti camera: Baie cu cada, uscator de par, aer conditionat centralizat, televizor, 
telefon, minibar, seif, mocheta, balcon sau terasa si room service.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Umbrele si sezlonguri gratuite
 » Plaja privata
 » Centru medical de thalasso-terapie, cu ape termale.

Sheraton Resort 
Cesme

de la 497 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare); Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 85 €/pers (retur la 7 nopti) sau de la 130 
€/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 
€/pers; Ferry-boat Çanakkale - de la 10 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in PROMO                           
Loc in  dubla

EARLY BOOKING 
23% (31.03.2020)

23.05, 28.05, 30.05, 04.06, 06.06, 11.06, 13.06, 05.09, 10.09 482 € 403 €

18.06, 20.06, 03.09 582 € 483 €

25.06, 27.06, 02.07, 04.07, 27.08, 29.08 599 € 497 €

09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08, 
13.08, 15.08, 20.08, 22.08 779 € 641 €

12.09 431 € 363 €

17.09, 19.09 364 € 309 €

26.09 346 € 294 €

Date check-in PROMO                           
Loc in  dubla

23.05, 26.09 497 €

28.05, 30.05, 04.06, 06.06, 11.06, 13.06, 18.06, 20.06, 17.09, 19.09 559 €

25.06, 27.06 829 €

02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08, 13.08, 
15.08, 20.08, 22.08 1.007 €

27.08, 29.08 992 €

03.09, 5.09 779 €

10.09, 12.09 685 €
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Descriere: Diamond of Bodrum este un hotel situat pe malul mării si oferă o vedere 
superbă asupra insulei Kos. 
Localizare: Hotelul este situat pe malul Mării Egee, la 35 km de aeroport, în centrul 
stațiunii Bodrum.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, baruri, piscină, piscină 
interioară, săli de conferințe, baie turcească, sală de fitness, tenis de masă, animație, 
muzică live, internet wireless (in lobby), loc de joacă și mini-club, plajă publică.
Facilităti camere: Baie, uscător de păr, aer condiționat centralizat, TV prin satelit, 
telefon, mini-bar, seif, pardoseala - parchet laminat, balcon / terasă, room service.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Situat pe malul mării
 » Facilitati pentru copii
 » Programe de animație 

Diamond of Bodrum Resort 
Bodrum

de la 277 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Yasmin Bodrum Resort este cunoscut pentru diversitatea programelor de 
animație, de zonele destinate relaxării, petreceri pe plajă, nopți tematice speciale.
Localizare: Situat pe malul mării, la 5 km de Turgutreis și la 20 km de Bodrum. 
Facilități hotel: Recepție, 4 restaurante, 5 baruri, 5 piscine, tobogane, piscina 
interioara, plaja privată cu nisip și pietris, baie turcească, sala de fitness, baschet, 
mini fotbal, 3 terenuri de tenis, tenis de masa, loc de joaca și mini club, platforma și 
ponton, masaj, jacuzzi, billiard, centru spa, coafor, de animatie, muzica live, discoteca.
Facilități camere: aer condiţionat, wireless, telefon, minibar, televizor prin satelit, seif, 
baie cu duș sau cada, uscator de par, balcon sau terasa.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plajă privată de un kilometru
 » Wi-Fi gratuit în toate zonele
 » Excelență în programe de animație

Yasmin Bodrum Resort 
Bodrum

de la 283 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in MYNDOS CLUB 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
30% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
20% (31.03.2020)

19.05, 26.05, 02.06 399 € 283 € 322 €

9.06 452 € 321 € 364 €

16.06, 15.09 493 € 349 € 397 €

23.06, 30.06, 07.07 626 € 442 € 504 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 712 € 503 € 572 €

25.08 595 € 420 € 478 €

01.09, 08.09 548 € 387 € 441 €

22.09 412 € 293 € 332 €

Date check-in PROMO 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
30% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
25% (30.04.2020)

19.05 390 € 277 € 296 €

26.05, 22.09 433 € 307 € 328 €

02.06, 09.06, 16.06, 15.09 548 € 387 € 414 €

23.06 648 € 458 € 490 €

30.06, 07.07, 14.07 700 € 494 € 528 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 767 € 541 € 579 €

25.08, 01.09, 08.09 606 € 428 € 458 €
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Descriere: Un hotel modern, potrivit pentru familiile cu copii 
Localizare: Hotelul este situat pe malul marii, la 59 km de aeroport si 18 km de 
centrul orasului Bodrum, in localitatea Turgutreis.
Facilităti hotel: 4 restaurante, 5 baruri, piscina exterioara pentru adulti si pentru 
copii, piscina interioara, aquapark cu 3 tobogane, plaja privata cu nisip, prosoapele, 
sezlongurile, saltelele si umbrelele sunt gratuite, tenis, sah, tenis de masa, volei pe 
plaja, mini fotbal, animatie, biliard, internet cafe, camera cu jocuri.
Facilităti camera: Aer conditionat centralizat, seif (gratuit), TV, minibar, Wi-Fi 
(gratuit), baie cu cada, telefon in baie, uscator de par, zona de relaxare si balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plaja proprie, cu nisip
 » Aqua-park
 » Sezlonguri si umbrele gratuite la plaja

La Blanche Resort & Spa 
Bodrum

de la 388 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

19.05, 26.05, 22.09 454 € 388 € 410 €

2.06 577 € 492 € 520 €

09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09 626 € 534 € 565 €

30.06, 07.07 689 € 587 € 621 €

14.07 767 € 654 € 692 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 799 € 681 € 720 €

25.08 725 € 618 € 653 €

15.09 478 € 408 € 432 €

CEL MAI BUN PREȚ

Descriere: Hotel Golden Age este unul dintre cele mai recomandate hoteluri din 
categoria sa, avand camere confortabile, servicii excelente si o plaja minunata. 
Localizare: Hotelul se afla pe plaja, la 2 km de Yalikavak, la 20 km de centrul Bodrum.
Facilităti hotel: 2 restaurante, 5 baruri, 3 piscine, Aquapark, 2 sali de conferinte. Baie 
turceasca, sauna, sala de fitness, volei pe plaja, baschet, biliard, tenis de masa, darts, 
bocce, minigolf, program de animatie si internet Wi-Fi (in lobby). Pentru copii: 2 
piscine, loc de joaca si mini-club. Plaja proprie este cu nisip si pietris. 
Facilităti camera: Baie cu dus, foehn, aer conditionat, televizor, minibar, seif (contra 
cost), balcon/terasa. Curatenia in camere se efectueaza zilnic.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja privata
 » Aqua Park
 » Sezlonguri si umbrele gratuite

Hotel Golden Age 
Bodrum

de la 219 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in PROMO 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05, 22.09 242 € 219 €

26.05 251 € 227 €

02.06, 09.06, 15.09 316 € 285 €

16.06 344 € 311 €

23.06 492 € 444 €

30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 18.08, 25.08 616 € 555 €

04.08, 11.08 634 € 572 €

01.09, 08.09 407 € 367 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Este un hotel recomandat in mod special tinerilor in cautare de distractie, 
viaţa de noapte vibrantă din Bodrum aflandu-se la doar 5 minute de mers cu maşina.
Localizare: Hotelul este situat la câtiva pasi de plaja din Gümbet si la 3 km de centrul 
orasului Bodrum. Aeroportul orasului Bodrum se afla la 35 km.
Facilităti hotel: receptie, restaurant, bar, 3 piscine în aer liber, plaja privata, beauty 
salon, parcare, sauna, sporturi acvatice, centru fitness, loc de joaca, animatie. Hotelul 
are plaja privata, iar turistii beneficiaza gratuit de sezlonguri si umbrela.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de seif, telefon, TV LCD, baie cu dus, sofa, 
mini- bar, aer conditionat centralizat, uscator de par si balcon sau terasa.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Pe malul marii
 » Plaja privata, cu nisip
 » Parcare gratuita

Hotel Jasmin Beach 
Bodrum

de la 241 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in CLUB 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05, 26.05 281 € 241 € 254 €

2.06 362 € 309 € 327 €

09.06, 16.06, 23.06 422 € 361 € 381 €

30.06 494 € 422 € 446 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 548 € 467 € 494 €

25.08, 01.09, 08.09 438 € 374 € 395 €

15.09 364 € 311 € 329 €

22.09 352 € 301 € 318 €

Descriere: Având cea mai mare plajă privată din Bitez, Ambrosia Hotel oferă clienților 
săi confort și servicii la cele mai înalte standarde.
Localizare: Situat pe malul mării în localitatea Bitez, la 7 km de centrul orașului 
Bodrum și la 45 km de aeroportul din Bodrum.
Facilități hotel: Secepție, Wi-Fi gratuit, 3 piscine, 3 restaurante, 5 baruri, baie 
turcească, saună, jacuzzi, sala de fitness, centru spa, programe de animatie, tenis de 
masa, baie de aburi, darts muzica live și babysitting contra cost.
Facilități camere: Aer condiţionat, telefon, minibar, televizor prin satelit, seif, 
wireless, baie cu cadă sau dus, uscator de par, balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Cea mai mare plajă privată din Bitez 
 » Wi-Fi gratuit
 » Servicii de masaj medical și shiatsu

Hotel Ambrosia 
Bodrum

de la 165 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05, 26.05, 02.06 203 € 165 € 174 €

09.06, 22.09 227 € 184 € 195 €

16.06, 23.06 289 € 234 € 247 €

30.06 306 € 247 € 262 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08 407 € 328 € 348 €

01.09, 08.09, 15.09 281 € 228 € 241 €
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Bodrum

Descriere: Hotelul s-a deschis în 2011 și se află în centrul orașului Gümbet, una 
dintre cele mai populare zone din Bodrum. 
Localizare: Hotelul este situat la 350 m de plaja cu nisip, în zona Gümbet, centrul 
orașului Bodrum fiind  la 2 km de acesta, iar Aeroportul Bodrum Milas la 42 km.
Facilităti hotel: Recepție, cameră de bagaje, piscina exterioară, piscină pentru copii, 
restaurant, bar, lobby bar, internet wireless, asistență medicală, animație, sală de 
fitness, centru Spa, baie turcească, saună, sală de conferințe.
Facilităti camere: TV prin satelit, baie, uscător de păr, dus, telefon, aer condiționat, 
mini-bar, internet wireless gratuit, balcon, seif contra cost.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Centru Spa 
 » Wi-Fi gratuit
 » Piscina pentru copii

Hotel Club Shark 
Bodrum

de la 161 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05, 26.05 187 € 161 € 169 €

02.06, 22.09 223 € 191 € 202 €

09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09, 15.09 250 € 214 € 226 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 352 € 301 € 318 €

30.06, 18.08, 25.08 331 € 283 € 299 €

Descriere: amplasat în inima Yalikavak, Family Belvedere oferă vedere panoramică 
spre Peninsula Bodrum și Marea Egee.
Localizare: se află la 900 metri de plaja publica, în stațiunea Yalikavak, la 18 km de 
centrul orașului Bodrum și la 50 km de aeroport.
Facilități hotel: restaurant, 3 baruri, wireless în lobby, piscina secțiune pentru copii, 
loc de joaca, mini-club, mini-discoteca, animație, seară turceasca, sala de fitness, 
sauna, jacuzzi, masaj, billiard, internet café, sporturi acvatice cu motor. 
Facilități camere: aer conditionat, televizor, telefon, seif contra cost, baie cu duș, 
uscator de par, balcon sau terasa.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Aproape de plajă
 » Programe de animație
 » Piscină exterioară cu secțiune pentru copii

Hotel Family Belvedere 
Bodrum

de la 147 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (30.04.2020)

19.05, 26.05, 22.09 171 € 147 €

02.06, 09.06, 15.09 214 € 184 €

16.06, 08.09 241 € 207 €

23.06 279 € 239 €

30.06, 25.08, 01.09 308 € 263 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 375 € 321 €
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Bodrum

Descriere: Sami Beach Hotel este o alegere excelentă pentru turiștii care vizitează 
Bodrum, oferind un sejur ideal pentru familiile cu copii, dar si pentru cupluri.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja din Gumbet, la o distanta de 3 km de centrul 
statiunii Bodrum si 40 km de aeroportul Milas. 
Facilităti hotel: Restaurant principal, restauranta a la carte, snack bar, discoteca, 
magazine, internet wireless (cu plata), baie turceasca si masaj (cu plata); piscina 
exterioara cu sectiune pentru copii, animație.
Facilităti camere: Aer conditionat, TV prin satelit, telefon, seif contra cost, baie cu 
duș, uscător de păr, balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plajă privată
 » Recomandat familiilor cu copii
 » Piscina exterioara

Hotel Sami Beach 
Bodrum

de la 147 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Hotelul a fost deschis în anul 2006 și ocupă o suprafața de 15.000 mp. A 
fost renovat în anul 2012 și beneficiază de o grădină frumos amenajată și întreținută. 
Localizare: Situat în zona Bitez, la 150 m de plajă și la 6 km de Bodrum. 
Facilităti hotel:  recepție 24 ore, restaurant principal, restaurant a la carte, baruri, 
piscina, piscina pentru copii, tobogan acvatic, bar la piscină, baie turcească, sauna, 
baie de aburi, mini-club și loc de joacă, internet în lobby, animație. Clienții mai pot 
beneficia de darts, biliard și tenis de masă.   
Facilităti camere: Toate camerele sunt dotate cu Wi-Fi, telefon, minibar, seif (contra 
cost), uscător de pat, TV prin satelit, baie cu duș, aer condiționat, balcon sau terasă.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Localizare excelentă
 » Camere spațioase
 » Zona liniștită 

Hotel Bitez Garden Life 
Bodrum

de la 174 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 150 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05, 26.05, 22.09 214 € 174 € 184 €

2.06 234 € 190 € 201 €

09.06, 16.06 273 € 221 € 234 €

23.06, 30.06, 01.09, 08.09 414 € 334 € 354 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 485 € 390 € 414 €

25.08 445 € 358 € 380 €

15.09 358 € 289 € 306 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

19.05, 26.05 171 € 147 € 155 €

02.06, 22.09 227 € 195 € 206 €

09.06, 16.06, 23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 
08.09 320 € 274 € 289 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 399 € 341 € 360 €

18.08 365 € 312 € 330 €

15.09 250 € 214 € 226 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Marmaris

Descriere: Green Nature Diamond Resort a fost deschis in anul 2014 si dispune de 
639 de camera, de diferite tipuri. 
Localizare: Resortul este situat pe plajă, în apropiere de centrul orașului Marmaris, la 
100 km de aeroportul Dalaman.
Facilități hotel: Recepție, internet wireless, restaurant interior și exterior, restaurant 
a la carte, piscină exterioară și interioară, piscină pentru copii, baruri, baie turcească, 
saună, centru Spa & wellness, mini-club, masaj, program de animație, tenis de masa.
Facilități camere: Aer conditionat, internet wireless, mini-bar, telefon, Tv prin satelit, 
seif, baie cu duș, uscător de păr, balcon. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja privata
 » Recomandat familiilor cu copii
 » Umbrele si sezlonguri gratuite la plaja

Green Nature Diamond Resort 
Marmaris

de la 384 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Descriere: Green Nature Resort este amplasat langa o padure de pini si are o 
suprafata totala de 32.000 mp. 
Localizare: La 550 m de plaja publica, la 95 km de aeroportsi la 3 km de Marmaris.
Facilităti hotel: piscina interioara si exterioara, terasa, gradina, plaja privata (la 3 km 
de hotel – shuttle pana la plaja), centru SPA, darts, tenis de masa, biliard, karaoke, 
club de noapte, eventimente in fiecare seara, locuri de joaca pentru copii,
Facilităti camere: Toate camerele sunt spatioase, cu vedere catre plaja sau piscine, 
dotate cu mobilier modern, baie proprie, aer conditionat, TV cu ecran plat si canale 
prin satelit, telefon, minibar, accesorii de baie gratuite, uscator de par, radio.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja privata
 » Recomandat familiilor cu copii. 
 » Umbrele si sezlonguri gratuite la plaja

Green Nature Resort 
Marmaris

de la 226 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli personale.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AUTOCAR STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05 501 € 403 € 428 €
26.05, 02.06, 09.06 552 € 444 € 471 €
16.06, 15.09 623 € 501 € 531 €
23.06, 30.06, 01.09, 08.09 681 € 547 € 581 €
7.07 731 € 588 € 623 €
14.07, 21.07 829 € 666 € 706 €
28.07, 04.08, 11.08, 18.08 869 € 698 € 741 €
25.08 666 € 633 € 672 €
22.09 477 € 384 € 408 €

Date check-in AVION STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

14.06 750 € 647 € 673 €
21.06, 28.06, 30.08, 06.09 828 € 709 € 739 €
12.07, 19.07 942 € 801 € 836 €
26.07, 02.08, 09.08, 16.08 996 € 844 € 882 €
05.07, 23.08 863 € 825 € 862 €
13.09 802 € 689 € 717 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Date check-in AUTOCAR CLUB 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05 263 € 226 €
26.05, 02.06, 22.09 281 € 241 €
9.06 305 € 261 €
16.06, 15.09 338 € 289 €
23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09 383 € 327 €
07.07, 14.07, 21.07 475 € 405 €
28.07, 04.08, 11.08, 18.08 493 € 421 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si 
cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AVION CLUB 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

14.06 502 € 462 €

21.06, 28.06, 30.08, 06.09, 13.09 562 € 513 €

05.07 572 € 522 €

12.07, 19.07 636 € 576 €

26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 660 € 596 €

CEL MAI BUN PREȚ

CEL MAI BUN PREȚ
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Marmaris

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Date check-in AUTOCAR PROMO 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (30.04.2020)

19.05 620 € 559 €

26.05, 02.06 634 € 572 €

09.06, 16.06, 23.06, 15.09, 22.09 703 € 634 €

30.06, 07.07, 25.08, 01.09, 08.09 775 € 698 €

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 932 € 840 €

18.08 878 € 792 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si 
cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AVION PROMO 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (30.04.2020)

14.06, 21.06 842 € 782 €
05.07 912 € 845 €
12.07 992 € 917 €
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 1.052 € 971 €
28.06, 23.08, 30.08, 06.09 884 € 819 €
13.09 860 € 798 €

CEL MAI BUN PREȚ

Descriere: Hotelul a fost construit in 2015 si are o suprafata de 60.000 mp. 
Localizare: Hotelul se afla pe malul marii, la 150 km de Bodrum, 2 km de centrul 
orasului Icmeler si la 6 km de Marmaris.
Facilităti hotel: Piscina interioara, o piscina în aer liber, parc acvatic si un centru spa, 
Wi-Fi gratuit în zonele publice, plaja privata, restaurant, restaurantele à la carte, bar, 
parcare la proprietate, servicii de concierge, Spa, activitati precum biliard, tenis de 
camp, tenis de masa, darts, canotaj, scufundari si sporturi acvatice.
Facilităti camera: TV satelit, telefon, seif, Wi-Fi, aer condiționat, mini-bar, uscător de 
păr, baie cu duș, oglindă de machiaj, parchet, balcon sau terasă cu vedere la grădină. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Localizat pe plaja privata
 » Wifi gratuit
 » Recomandat familiilor cu copii

Orka Lotus Beach Resort 
İçmeler

de la 559 €

Descriere: Grădină luxuriantă, restaurantele cu mâncăruri delicioase și salonul de Spa 
sunt doar câteva dintre multe alte posibilități de a-ți trăi vacanța așa cum ai visat. 
Localizare: Situat pe malul marii, la 90 km de aeroport, 6 km de orasul Marmaris.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 3 restaurante a la carte, 6 baruri, 2 piscine, 
piscina interioara, 2 tobogane, SPA, 2 sali de conferinte, 2 piscine pentru copii, loc de 
joaca, mini club, sala de fitness, baschet, mini golf, 2 terenuri de tenis, tenis de masa, 
biliard, animatie, internet Wi-Fi. Plaja proprie este formata dintr-o platforma cu nisip. 
Facilităti camere: Baie cu dus sau cada, foehn, aer conditionat, televizor, minibar, seif, 
balcon, WiFi. Curatenia in camere se efectueaza zilnic.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plajă privata
 » Centru Spa & Wellness
 » Internet Wi-Fi gratuit

Hotel Grand Yazici Marmaris Palace 
İçmeler

de la 303 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Date check-in AUTOCAR BUNGALOW GV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05 375 € 303 € 321 €
26.05, 02.06, 15.09, 22.09 485 € 390 € 414 €
09.06, 16.06, 23.06 524 € 422 € 448 €
30.06, 07.07, 14.07 595 € 478 € 507 €
21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 657 € 528 € 561 €
25.08, 01.09, 08.09 540 € 434 € 461 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si 
cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AVION BUNGALOW GV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

14.06, 21.06, 30.08, 06.09 702 € 609 € 632 €
28.06, 23.08 733 € 633 € 658 €
05.07, 12.07 751 € 648 € 674 €
19.07 791 € 680 € 708 €
26.07, 02.08, 09.08, 16.08 807 € 693 € 721 €
13.09 667 € 581 € 602 €

CEL MAI BUN PREȚ
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TURCIA 

Marmaris

Descriere: Hotelul Grand Pasa impresioneaza prin priveliștea uimitoare, camerele 
decorate cu gust și multitudinea de facilități oferite.
Localizare: se afla la 350 m de plaja, la 3.5 km de Marmaris și la 4.5 km de Icmeler. 
Facilități hotel: recepție, wireless în lobby, restaurant interior și exterior, restaurant a 
la carte, piscina exterioară și interioara, piscina pentru copii, tobogane cu apa, baruri, 
Centru Spa & wellness, miniclub pentru copii, masaj, baie cu aburi, discoteca cu 
terasa, program de animație, jocuri și spectacole, tenis de masă, billiard.
Facilități camere: aer conditionat, wireless gratis, minibar contra cost, telefon, 
mocheta, televizor prin satelit, seif contra cost, baie cu cada, uscator de par, balcon. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Aproape de plaja
 » Centru Spa & wellness 
 » Parcare gratuita

Hotel Grand Pasa 
Marmaris

de la 281 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in AUTOCAR STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05 311 € 281 €
26.05, 02.06, 09.06, 15.09, 22.09 320 € 289 €
16.06, 23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09 422 € 381 €
07.07, 18.08 435 € 392 €
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 508 € 459 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si 
cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AVION STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

14.06 571 € 538 €
21.06, 28.06, 05.07, 23.08, 30.08, 06.09 597 € 561 €
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08 674 € 630 €
16.08 630 € 591 €
13.09 532 € 503 €

CEL MAI BUN PREȚ

Descriere: Hotelul a fost construit in anul 1992, avand o suprafata toatala de 21.000 
mp. Ultima renovare a fost facuta in anul 2015.
Localizare: Hotelul este situat pe malul marii, la 95 km de aeroportul orasului 
Dalaman, la 2 km de centrul orasului Marmaris si la 5 km de localitatea Icmeler.
Facilităti hotel: restaurant, 2 restaurante a la carte, 5 baruri, 2 piscine, baie turceasca, 
sauna, jacuzzi, sala de fitness, aerobic, aqua aerobic, tenis de masa, biliard, darts, 
animatie, internet Wi-Fi, loc de joaca, mini club. Plaja proprie, este cu nisip/pietris. 
Facilităti camera: Baie cu cada, foehn, aer conditionat centralizat, televizor, telefon, 
minibar, seif (gratuit), pardoseala - mocheta sau gresie, balcon si room service.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plaja proprie
 » Wifi gratuit
 » Umbrele si sezlonguri gratuite

Hotel Elegance 
Marmaris

de la 391 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in PROMO 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (15.04.2020)

19.05 458 € 391 €

26.05, 02.06, 09.06, 15.09, 22.09 489 € 418 €

16.06, 23.06, 01.09, 08.09 516 € 441 €

30.06 579 € 494 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 626 € 534 €

25.08 532 € 454 €
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TURCIA 

Marmaris

Descriere: Construit in anul 2015 pe o suprafata de 12.000 mp. 
Localizare: Situat la 120 km de aeroport, la 20 km de Marmaris, pe malul marii.
Facilităti hotel: Receptie, restaurant principal, 2 restaurante a la carte, 5 baruri, 
piscina exterioara, piscina interioara, piscina pentru copii, mini-club, sala de 
conferinte, internet WiFi. Gratuit se ofera: baie cu aburi, jacuzzi, sala de fitness, tenis 
de masa, billiard, darts, animatie. Plaja este proprie cu nisip si pietris.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de baie proprie, minibar, WC, uscator de 
par, seif (gratuit), telefon, balcon, fotoliu, masa si scaun pe balcon, TV LED, parchet, 
aer conditionat, fierbator, seturi pentru bauturi calde (gratuit).

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Internet Wifi
 » Plaja privata
 » Situat pe malul marii

Hotel Turunc Premium 
Marmaris

de la 306 €

Descriere: Pasa Beach are 2 clădiri si o pozite frumoasa pe malul marii. 
Localizare: Hotel este situat pe malul mării, la 3 km de centrul orașului Marmaris, la 
90 km de aeroportul Dalaman,  
Facilități hotel: restaurant principal, 4 baruri, restaurant a la carte (cu rezervare, 
contra cost), 2 piscine exterioare (1 piscină semiolimpica), tobogan, picina pentru 
copii, plajă: proprie, nisip/pietriș,  baie turcească, saună, sala de fitness, a tenis de 
masă, darts, Wi-Fi în lobby. Contra cost: masaj, sporturi nautice.
Facilități camere: baie cu dus sau cada, foehn, aer condiționat, televizor, telefon, 
minibar (apă și apă minerală doar în ziua sosirii - gratuit) , seif (contra cost), balcon. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Wi-Fi gratuit
 » Acces imediat la plaja proprie
 » Centru Spa & Wellness

Hotel Pasa Beach 
Marmaris

de la 240 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si 
cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AUTOCAR STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

19.05 357 € 306 €
26.05, 02.06 450 € 385 €
09.06, 16.06, 15.09, 22.09 541 € 462 €
23.06, 25.08, 01.09, 08.09 642 € 547 €
30.06 664 € 567 €
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 799 € 681 €
18.08 776 € 662 €

Date check-in AVION STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

14.06 688 € 620 €
21.06 778 € 697 €
28.06, 30.08, 06.09 793 € 709 €
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 933 € 828 €
23.08 813 € 726 €
13.09 703 € 633 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Date check-in AUTOCAR STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05 265 € 240 €
26.05, 02.06, 09.06, 15.09, 22.09 273 € 247 €
16.06, 23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09 375 € 339 €
07.07, 18.08 386 € 349 €
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 454 € 410 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si 
cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AVION STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

14.06 529 € 500 €
21.06, 28.06, 05.07, 23.08, 30.08, 06.09 555 € 523 €
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08 625 € 586 €
16.08 585 € 550 €
13.09 490 € 465 €

CEL MAI BUN PREȚ

CEL MAI BUN PREȚ
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Marmaris

Descriere: Un hotel modern, decorat cu gust și care ofera o gama diversa de servicii.
Localizare: situat la 20 metri de plaja publica, în centrul orașului Marmaris, și la 85 km 
de aeroportul orașului Dalaman.
Facilități hotel: restaurant, piscină, terasă, wireless, lift, aer conditionat, schimb 
valutar, spalatorie, televizor prin satelit, tenis, biliard, loc de joaca pentru copii, 
biblioteca, sala de conferinte, fitness, centru spa, sauna, baie turcească, jacuzzi și 
masaj.
Facilități camere: aer condiționat, duș, balcon, radio, muzică, televizor prin satelit, 
telefon, minibar, room service, seif contra cost, wireless, baie, uscător de păr.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Aproape de plaja
 » Parcare privată
 » Situat in centrul statiunii

Hotel Hawaii 
Marmaris

de la 283 €

Descriere: Hotel Kaya Maris este o unitate de cazare ce oferă condiții excelente 
pentru petrecerea zilelor de concediu, bucurandu-va de toate facilitățile oferite.
Localizare: Hotelul este localizat la 2 km de centrul orașului Marmaris, in linia a doua 
de hoteluri, la doar 30 m de mare. 
Facilităti hotel: Recepție, internet wireless (în lobby), restaurant principal, 2 baruri, 
piscină interioară și exterioară, loc de joacă, mini-club, centru Spa (contra cost), sală 
fitness, tenis de masă, animație rent a car, parcare, plajă privată amenajată. 
Facilităti camere: Baie cu duș și uscător de păr, aer condiționat, TV prin satelit, 
telefon, răcitor, seif (contra cost), balcon, internet wireless (contra cost).

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Aproape de malul mării
 » Centru Spa & Wellness
 » Plaja privata

Hotel Kaya Maris 
Marmaris

de la 187 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Date check-in AUTOCAR STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

19.05 218 € 187 € 198 €
26.05 272 € 233 € 246 €
02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 08.09, 15.09, 
22.09 281 € 241 € 254 €

30.06, 07.07, 14.07, 25.08, 01.09 336 € 287 € 303 €
21.07, 18.08 363 € 310 € 328 €
28.07, 04.08, 11.08 399 € 341 € 360 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si 
cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AVION STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

14.06, 21.06, 13.09 471 € 436 € 448 €
28.06, 06.09 499 € 460 € 473 €
05.07, 12.07, 19.07, 23.08, 30.08 520 € 477 € 492 €
26.07, 02.08, 09.08 576 € 525 € 542 €
16.08 552 € 505 € 521 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Date check-in AUTOCAR STANDARD 
LV Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

26.05, 02.06, 15.09, 22.09 330 € 283 €
9.06 297 € 294 €
16.06 353 € 302 €
23.06, 30.06, 25.08, 01.09, 08.09 375 € 321 €
7.07 384 € 329 €
14.07, 21.07, 18.08 445 € 380 €
28.07, 04.08, 11.08 485 € 414 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si 
cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AVION STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

14.06 527 € 483 €
21.06, 28.06, 05.07, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09 555 € 507 €
12.07, 19.07 611 € 555 €
26.07, 02.08, 09.08 653 € 590 €
16.08 639 € 579 €

CEL MAI BUN PREȚ

CEL MAI BUN PREȚ
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TURCIA 

Marmaris

Descriere: Hotel Tropikal are o suprafata de 4.400 mp și este format dintr-o cladire 
cu 6 etaje. 
Localizare: Situat pe malul mării, la 2 km de Atlantis Waterpark, la 3 km de centrul 
orașului Marmaris și la 4 km de Castelul Marmaris. 
Facilități hotel: Recepție, restaurant interior și exterior, piscina cu zona pentru copii, 
Spa contra cost, sauna gratuit, room service, sala de fitness , tenis de masa, wireless 
în lobby, sauna, masaj, sala de conferinte, lift, parcare gratuita.
Facilități camere: Aer conditionat, televizor prin satelit, telefon, minibar contra cost, 
seif contra cost, baie, uscator de par, curatenie zilnica în camera, balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Situat pe malul mării
 » Centru Spa
 » Parcare gratuita

Hotel Tropikal Beach 
Marmaris

de la 275 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Descriere: Hotel Begonville Beach a fost construit in anul 2014, avand o suprafata 
totala de 1000 mp si este format din 2 cladiri cu 4 nivele. 
Localizare: Hotelul este situat pe plaja, la 100 km de aeroportul orasului Dalaman si la 
1 km de centrul orasului Marmaris.
Facilităti hotel: restaurant principal, piscina, snack bar, bar la piscina, lobby bar, TV 
prin satelit, sala de jocuri, Internet wireless, servicii poștale, doctor, spălătorie, sauna, 
sală de fitness, baie turcească, masaj, telefon, tenis de masă, biliard, darts, seif. 
Facilităti camera: Camerele sunt dotate cu balcon, aer conditionat, telefon, tv 
satellite, minibar, uscator de par, seif.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Beach Bar
 » Localizat pe plaja
 » Umbrele si sezlonguri gratuite

Hotel Begonville Beach 
Marmaris

de la 222 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05, 26.05, 22.09 305 € 275 €

02.06, 15.09 349 € 316 €

09.06, 16.06, 23.06 375 € 339 €

30.06, 01.09, 08.09 389 € 351 €

07.07, 14.07, 21.07 407 € 367 €

28.07, 25.08 427 € 385 €

04.08, 11.08, 18.08 454 € 410 €

Date check-in STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

19.05 259 € 222 € 234 €

26.05, 02.06, 15.09, 22.09 291 € 249 € 263 €

9.06 331 € 283 € 299 €

16.06, 23.06, 25.08, 01.09, 08.09 363 € 310 € 328 €

30.06 419 € 358 € 378 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 430 € 368 € 388 €
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Descriere: Cettia Beach Resort este unul dintre cele mai noi hoteluri din Marmaris, 
fiind deschis în anul 2010.
Localizare: Hotelul este situat pe malul mării, la 2,5 km de Marmaris – zona 
Armutalan, și la 96 km de aeroportul Dalaman. 
Facilităti hotel: Recepție, internet wireless (în lobby), restaurant principal, 2 baruri, 
piscină, magazin, loc de joacă, centru Spa, saună, baie turcească, sală fitness, tenis de 
masă, program de animație, parcare gratuită, plajă privată, umbrele și șezlonguri.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, aer condiționat, TV prin satelit, 
telefon, seif (contra cost), balcon, internet wireless, room service (contra cost).

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Plajă privată
 » Centru Spa & Wellness
 » Parcare gratuită

Cettia Beach Resort 
Marmaris

de la 374 €

Descriere: Hotelul Poseidon are 232 camere din care 210 camere standard, 10 
single, 8 triple, 2 suite și 2 camere pentru persoanele cu dizabilitati.
Localizare: situat pe malul mării, la 3 minute de mers pe jos de Parcul acvatic și la 2 
km de centrul orașului Marmaris. Aeroportul se afla la 90 km.
Facilități hotel: recepție, restaurant, aer conditionat, room service, lift, sala de 
conferinte, lobby bar, terasa, internet wireless, jacuzzi, centru wellness, baie 
turcească, sauna și sala fitness.
Facilități camere: internet, televizor LCD, mini bar contra cost, telefon contra cost, 
seif contra cost, aer conditionat, baie cu duș, uscator de par, parchet, balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Situat pe plaja
 » În apropiere de Parcul acvatic
 » Centru wellness

Hotel Poseidon 
Marmaris

de la 210 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Date check-in AUTOCAR STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 22.09 438 € 374 € 395 €
16.06, 23.06, 30.06, 01.09, 08.09 508 € 434 € 459 €
07.07, 25.08 532 € 454 € 480 €
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 563 € 481 € 508 €
15.09 468 € 400 € 423 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si 
cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AVION STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 06.09 674 € 608 € 630 €
05.07 681 € 614 € 637 €
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 
23.08 723 € 650 € 674 €

13.09 656 € 593 € 614 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Date check-in AUTOCAR CLUB ROOM 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05 244 € 210 € 221 €
26.05, 02.06, 09.06 289 € 247 € 261 €
16.06, 23.06, 15.09, 22.09 359 € 307 € 325 €
07.07, 14.07, 21.07 422 € 361 € 381 €
04.08, 11.08 446 € 381 € 402 €
28.07, 18.08 435 € 371 € 392 €
30.06, 25.08, 01.09, 08.09 407 € 348 € 367 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si 
cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AVION CLUB ROOM 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

14.06 523 € 480 € 494 €
21.06 541 € 495 € 511 €
28.06, 13.09 557 € 509 € 525 €
05.07, 12.07, 19.07, 26.07 600 € 545 € 564 €
02.08, 09.08, 16.08 618 € 561 € 580 €
23.08, 30.08, 06.09 583 € 531 € 548 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Aflat în centrul zonei de distractie, Hotelul Honeymoon este adorat în 
special de tineri. 
Localizare: Hotelul Honeymoon se afla pe plaja privată, aproape de cluburi de noapte 
populare din Marmaris, la 5 minute de mers pe jos de Aqua Dream Water Park. 
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția oaspeților săi recepţie, restaurant cu vedere 
la mare și la munti, bar, lounge cu terasa, bar de cocktailuri, internet wireless, lift, 
billiard, gradina, zonă de plajă privata, umbrele de plajă, biliard, parcare.
Facilități camere: Camerele dispun de aer condiționat, televizor, internet wireless, 
telefon, room service, baie, uscător de păr și balcon cu vedere spre mare..

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Plaja privata
 » Wi-Fi gratuit
 » Parcare privata gratuita

Hotel Honeymoon 
Marmaris

de la 141 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Date check-in AUTOCAR STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05 156 € 141 €
26.05 165 € 149 €
02.06, 09.06, 16.06, 15.09, 22.09 221 € 200 €
23.06, 01.09, 08.09 234 € 212 €
30.06, 07.07 258 € 233 €
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 297 € 268 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AVION STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

14.06, 21.06, 06.09 417 € 398 €

28.06, 05.07, 30.08 440 € 419 €

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 475 € 450 €

13.09 389 € 373 €

CEL MAI BUN PREȚ

Descriere: Confortul și personalul amabil, fac din acest hotel o destinație perfectă 
pentru cei care doresc o vacanță linistita.
Localizare: situat la 50 metri de plajă, în apropiere de Atlantis Water Park, la mai 
puțin de 500 metri de centrul orașului Marmaris și la un kilometru de orașul vechi. 
Facilități hotel: recepție, room service, seif contra cost, schimb valutar, lift, sală de 
ședințe, parcare, restaurant interior, restaurant în aer liber, piscină în aer liber cu 
secțiune pentru copii, terasă la soare cu un snack bar, grădini, nopți turcesti.
Facilități camere: aer condiționat contra cost, telefon, minibar, televizor, baie cu cadă 
sau duș și uscător de păr, balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Foarte aproape de plaja
 » În apropiere de Atlantis Water Park
 » Piscina exterioara

Hotel Balim 
Marmaris

de la 120 €

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in 
camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic 
Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.
Nota: La cerere, se poate solicita in agentie si varianta de transport cu avionul - cursa charter.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05 139 € 120 € 126 €

26.05, 22.09 148 € 127 € 134 €

02.06, 15.09 170 € 147 € 154 €

09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09 203 € 174 € 184 €

30.06, 25.08 236 € 203 € 214 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 250 € 214 € 226 €
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Descriere: Hotelul Cihanturk 3* a fost construit in anul 2008, avand o suprafata 
totala de 2.000 mp. Ultima renovare a hotelului a avut loc in 2012.
Localizare: Hotelul se află situat la 50 metri de plaja, la 1.5 km de centrul orașului 
Marmaris și la 90 km de aeroportul orașului Dalaman. 
Facilități hotel: Recepție, lobby, lift, restaurant, doua baruri, piscina cu sectiune 
pentru copii, tenis de masa, animatie, wireless gratuit, serviciu de inchirieri masini.
Facilități camere: Baie cu cada sau dus, uscator de par, articole de toaleta, aer 
conditionat, televizor, telefon, minibar (contra cost), seif (contra cost), pardoseala cu 
parchet si balcon. Curatenia in camere se efectueaza zilnic.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE

 » Wi-Fi gratuit
 » Privelisti spre mare
 » Piscina

Hotel Cihanturk 
Marmaris

de la 161 €

Descriere: Hotelul a fost construit în anul 2007, pe o suprafață de 2100 mp. 
Localizare: se află la 100 m de plaja, la 1 km de Marmaris și la 90 km de aeroport. 
Facilități hotel: Recepție, internet Wi-Fi, restaurant principal, restaurant a la carte, 3 
baruri, piscină exterioară, piscină pentru copii, umbrele, șezlonguri și saltele gratuite la 
piscina, loc de joacă, ping-pong, biliard, darts.
Facilități camere: Toate camerele hotelului sunt spațioase și dispun de aer 
condiționat, televiziune cu programe prin satelit, room service (contra cost), telefon, 
mini-bar (gol), seif (contra cost), baie, uscător de păr, balcon. Curățenia în camere se 
face zilnic, iar schimbarea lenjeriei are loc de doua ori pe saptamana.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Pozitie centrala
 » Piscină pentru copii
 » Parcare gratuita

Hotel Alkan 
Marmaris

de la 99 €

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Reduceri: Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor 
pentru copii le puteti obtine in agentie. 

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Date check-in AUTOCAR STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05, 26.05, 02.06 187 € 161 € 169 €
9.06 200 € 172 € 181 €
16.06, 23.06, 15.09, 22.09 234 € 201 € 212 €
30.06, 08.09 301 € 258 € 272 €
07.07, 01.09 312 € 267 € 282 €
14.07, 25.08 330 € 283 € 298 €
21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 344 € 294 € 311 €

Date check-in AVION STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

14.06, 21.06, 13.09 419 € 390 € 400 €

28.06 459 € 424 € 436 €

05.07, 12.07, 30.08, 06.09 489 € 450 € 463 €

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 517 € 473 € 488 €

Tariful include: 7 nopti cazare si masa conform ofertei; Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Transport; Bilet Ferry-boat; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Reduceri: Reducere 5 €/pers - ultima banchetă în autocar, loc solicitat doar la rezervare; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare 
in camera cu minim 2 adulti; Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Transport autocar (plecari directe din Bucuresti si Brasov) - de la 110 €/pers (cu 2 nopti intermediare in 
Istanbul si Bergama, hotel 3* cu Mic Dejun); Locuri preferențiale in autocar - de la 5 €/pers; Ferry-boat Çanakkale si Pod 
Osman Gazi - 15 €/pers (copil 0-5.99 ani Gratuit).

Date check-in AUTOCAR STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

19.05 109 € 99 €
26.05 118 € 107 €
02.06, 09.06, 16.06, 01.09, 08.09 174 € 158 €
23.06, 30.06, 07.07 203 € 184 €
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 234 € 212 €
15.09, 22.09 124 € 113 €

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si 
cheltuieli personale.
*Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de preluare 
de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Date check-in AVION STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

14.06, 06.09 363 € 349 €

21.06, 28.06, 05.07, 30.08 391 € 375 €

12.07 407 € 389 €

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 419 € 400 €

13.09 333 € 322 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Antalya

Date check-in ECONOMY 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 11.09, 12.09, 18.09, 19.09 903 € 800 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07 953 € 843 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 
14.08, 15.08 1.047 € 923 €

21.08, 22.08 999 € 882 €

28.08, 29.08, 04.09, 05.09 963 € 851 €

25.09 815 € 725 €

Descriere: Un hotel perfect atât pentru cupluri, cât și pentru familiile în căutarea unei 
oaze de liniște presărată cu distracție.
Localizare: Resortul este situat în regiunea Lara, la 11 km de centrul orașului Antalya și 
la 12 km de aeroport.
Facilităti hotel: Internet wireless (în lobby), restaurant principal, restaurante a la 
carte, baruri, piscine, tobogane, centru fitness, baie turcească, aerobic, mini golf, 4 
terenuri de tenis, tenis de masa, animație, discoteca, Junior Club, plajă privată.
Facilităti camere: Aer condiționat, internet wireless, telefon, mini-bar, TV prin satelit, 
seif, baie cu duș / cadă, uscător de păr, balcon / terasă.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plajă privată cu Blue Flag
 » Piscină în stil lagună
 » Junior Club

Miracle Deluxe Resort 
Lara

de la 725 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Hotelul a fost deschis în 2017 și dispune de 793 camere.
Localizare: Situat la 17 km de centrul orașului Antalya și la 15 km de aeroport.
Facilităti hotel: Receptie, restaurant principal, 8 restaurante a la carte, 8 baruri, 2 
piscine exterioare, piscina interioara, 8 tobogane pentru adulti, centru SPA, 11 sali de 
conferinte, 2 piscine pentru copii, 3 tobogane splash park, loc de joaca, mini-club, 
luna-park, WiFi, sala de fitness, volei pe plaja, 2 terenuri de tenis, tenis de masa, 
darts, animatie, muzica live si discoteca. Hotelul are plaja proprie cu nisip.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, aer condiționat, Tv satelit, mini-bar, 
seif, balcon, internet wireless gratuit. Curățenia in camere se efectueaza zilnic.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Deschis in 2017
 » Aproape de plajă
 » Luna Park

Hotel Royal Seginus 
Lara

de la 858 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in SUPERIOR 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

12.06, 13.06 1.056 € 888 € 972 €

19.06, 20.06 1.124 € 942 € 1.033 €

26.06, 27.06, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09, 
18.09, 19.09 1.152 € 965 € 1.059 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 
25.07, 31.07, 01.08 1.240 € 1.033 € 1.137 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08 1.250 € 1.043 € 1.147 €

28.08, 29.08 1.208 € 1.010 € 1.109 €

25.09 1.019 € 858 € 939 €

CEL MAI BUN PREȚ

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Un hotel confortabil, cu camere amenajate în tonuri calde, cu o zona de 
relaxare complexa. 
Localizare: se află la 350 metri de plaja și la 12 kilometri de centrul orașului Antalya.
Facilități hotel: restaurant principal, 4 restaurante a la carte, baruri, internet café, 
biliard, centru SPA, Adventure park, bowling, babysitting, shopping center, piscine 
interioare și exterioare, Aqua Park cu 9 tobogane, terenuri de tenis, baie turcească, 
baie de aburi, baschet, volei pe plaja, gimnastica, tenis de masa, centru fitness. 
Facilități camere: aer conditionat, televizor prin satelit, telefon, minibar, fierbator, seif 
contra cost, wirelles baie cu duș, uscator de par, balcon.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plajă privată de 150 metri lungime
 » Aproape de aeroport
 » Adventure park & Aqua Park cu 9 tobogane 

Aska Lara Resort 
Lara

de la 750 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

12.06, 13.06 865 € 768 €

19.06, 20.06, 18.09, 19.09 908 € 804 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09 967 € 853 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 21.08, 22.08 995 € 877 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08 1.005 € 887 €

25.09 844 € 750 €

Descriere: Royal Holiday Palace Resort a fost construit pe o suprafață de 53.000 
mp și a fost deschis în aprilie 2011. 
Localizare: Hotelul este amplasat pe malul marii, la 15 km de Aeroportul Internațional 
Antalya și la 17 km de centrul orașului Antalya.
Facilităti hotel: 6 restaurante, 9 baruri, internet wireless, 2 piscine exterioare, piscină 
interioară, tobogane, cinema, cabinet medical, coafor, săli de conferințe, spațiu de 
joacă, mini-club, centru Spa, fitness, babysitter (contra cost), plajă proprie.
Facilităti camere: Baie cu duș/cadă, uscător de păr, aer condiționat, Tv prin satelit, 
mini-bar, seif (gratuit), balcon, curățenie în cameră – zilnic.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Situat pe plajă
 » Centru Spa & wellness
 » Aqua Park

Royal Holiday Palace Resort 
Lara

de la 858 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in SUPERIOR 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

12.06, 13.06 1.056 € 888 € 972 €

19.06, 20.06 1.124 € 942 € 1.033 €

26.06, 27.06, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09, 
18.09, 19.09 1.152 € 965 € 1.059 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 
25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 
15.08, 21.08, 22.08

1.250 € 1.043 € 1.147 €

28.08, 29.08 1.208 € 1.010 € 1.109 €

25.09 1.019 € 858 € 939 €
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Descriere: Deschis în anul 2012, situat la malul Mării Mediterane, Delphin Imperial 
Resort dispune de 650 de camere, o plajă privată, arhitectură unică şi spații luxoase. 
Localizare: Hotelul este situate la 15 km de centrul orasului Antalya, la 10 km de 
aeroport și 17 km de Parcul natural și cascada Kursunlu.
Facilităti hotel: 9 restaurante, 12 baruri, internet wireless, piscină, Aqua-Park, mini-
club, loc de joacă, mini cinema, mini disco, Spa, saună, hammam, centru fitness, 
aerobic, 2 terenuri de tenis, internet wi-fi in camere si in lobby, săli de conferință.
Facilităti camere: Camerele sunt echipate cu balcon, baie cu duș, uscator de păr, aer 
condiționat, Tv, mini-bar, seif. Curățenia în camere se face zilnic.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Situat pe plajă
 » Aproape de aeroport
 » Aqua Park

Delphin Imperial Resort 
Lara

de la 935 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Arhitectura hotelului este inspirată de forma celebrului avion “Concorde”. 
Resortul dispune de camere spațioase stilate și oferă plajă proprie cu nisip.
Localizare: Amplasat la 10 km față de aeroport și la 16 km de centrul orașului Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 6 restaurante a la carte, 10 baruri, piscină, 
jacuzzi, 2 piscine pentru copii, Aqua park, piscină interioară, baie turcească, centru 
fitness, animație, discotecă, mini golf, tenis de masa, volei pe plaja, săli de conferință.
Facilităti camere: Baie cu cadă/duș, telefon, uscător de păr, mini-bar, Tv satelit, 
internet wireless, aer condiționat, seif, centru Spa (contra cost), room service (contra 
cost).

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Situat aproape de plajă
 » Animatie
 » Aqua Park 

Concorde Deluxe Resort 
Lara

de la 881 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in DELUXE LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06 1.012 € 881 € 933 €

26.06, 27.06, 25.09 1.053 € 916 € 970 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 
25.07, 31.07, 01.08, 28.08, 29.08 1.121 € 972 € 1.030 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08 1.131 € 982 € 1.040 €

04.09, 05.09, 11.09, 12.09, 18.09, 19.09 1.075 € 934 € 989 €

Date check-in SUPERIOR LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
27% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
22% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 
03.07, 04.07, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09, 
11.09, 12.09

1.296 € 1.002 € 1.056 €

10.07, 11.07, 21.08, 22.08 1.371 € 1.059 € 1.117 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 
07.08, 08.08, 14.08, 15.08 1.397 € 1.078 € 1.137 €

18.09, 19.09 1.276 € 990 € 1.043 €

25.09 1.201 € 935 € 984 €
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Descriere: Resortul a fost construit în 2002 si renovat complet în anul 2016. 
Localizare: Situat la 10 km de aeroport, la 15 km de centrul orașului, pe malul mării.
Facilități hotel: restaurant principal, 7 restaurante a la carte, 12 baruri, 6 piscine, 2 
piscine pentru copii, centru SPA, 4 săli de conferință; internet WiFi. 6 terenuri de 
tenis, tenis de masă, sală fitness, Lunapark, sala jocuri, biliard, bowling. Plajă proprie. 
Facilități camere: Toate camerele sunt echipate cu balcon, baie cu dus/cada, aer 
conditionat, uscator de par, TV LCD, muzica, seif, mini bar, parchet, set pentru ceai 
si cafea. Curatenia in camere se face zilnic, iar prosoapele sunt schimbate in fiecare 
zi. Camerele au vedere la mare, vedere laterala catre mare sau vedere la parc.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Lunapark și Dino Park
 » Aproape de aeroport
 » Situat pe malul mării

Delphin Be Grand Resort 
Lara

de la 925 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD TLV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
27% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
22% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 
03.07, 04.07, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09, 
11.09, 12.09

1.292 € 1.001 € 1.055 €

10.07, 11.07, 21.08, 22.08 1.357 € 1.049 € 1.106 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 
07.08, 08.08, 14.08, 15.08 1.383 € 1.068 € 1.126 €

18.09, 19.09 1.262 € 980 € 1.032 €

25.09 1.187 € 925 € 973 €

Descriere: Hotelul a fost deschis în 2013, se întinde pe o suprafață de 25.000 mp si 
dispune de 584 camere.
Localizare: Hotelul este situat în Side, la 200 m de plaja Kumkoy, la 70 km de centrul 
orașului Antalya și la 65 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, baruri, piscine, Aqua 
Park, mini-club, centru fitness, Spa, 2 terenuri de tenis, volei pe plaja, tenis de masa, 
aerobic, mini fotbal, cinema, sali de conferinta, internet wireless, plajă cu nisip.
Facilităti camere: Baie cu cadă, telefon, Tv prin satelit, telefon, mini-bar, seif, aer 
condiționat, uscător de păr, balcon, internet wireless inclus.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plaja cu nisip
 » Camere spațioase
 » Aqua Park cu 12 tobogane

Crystal Sunset Luxury Resort & Spa 
Side

de la 695 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 
04.09, 05.09, 11.09, 12.09, 18.09, 19.09 809 € 720 € 750 €

03.07, 04.07, 28.08, 29.08 841 € 746 € 778 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 
01.08 848 € 752 € 784 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08 858 € 762 € 794 €

25.09 779 € 695 € 723 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Riolavitas Spa and Resort a fost deschis în 2016, se întinde pe o suprafață 
totală de 2000 mp și pune la dispoziția clienților săi 362 de camere. 
Localizare: Hotelul se află la 7 km de oraşul antic Side și la 70km de aeroport. Este un 
hotel de linia a doua, plaja resortului se afla la o distanta de aprox. 350 m.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, bar, aer condiționat, 
internet wireless inclus, centru Spa, centru fitness, animație, piscină, 3 tobogane de 
apă, loc de joacă, plajă proprie cu nisip, umbrele și saltele - gratuit.
Facilităti camere: Balcon, baie cu duș, uscător de păr, telefon, aer conditionat, Tv 
LCD, mini-bar, set pentru cafea și ceai, seif.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Centru Spa
 » Plaja proprie
 » Deschis in 2016

Riolavitas Spa Resort 
Side

de la 550 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Jadore Deluxe Hotel oferă oaspeților săi combinația perfectă de 
ospitalitate tradițională specific turcească și conceptul de turism modern. 
Localizare: Hotelul este amplasat foarte aproape de plajă, la aproximativ 300 m, 5 km 
de Side și la 75 km de Aeroportul International din Antalya.
Facilităti hotel: 6 restaurante, internet wireless inclus, baruri, tobogane de apă, 
piscină pentru copii, sală de fitness, animatie, mini-club, loc de joacă.
Facilităti camere: Uscător de păr, cabină de duș, seif, internet wireless, telefon, TV 
prin satelit, aer condiționat, balcon, mini-bar, set pentru ceai și cafea, room service - 
contra cost.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Wi-fi inclus
 » Design modern
 » Centru Spa

Hotel Jadore Deluxe 
Side

de la 561 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
25% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
20% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 04.09, 05.09, 
11.09, 12.09 760 € 624 € 651 €

26.06, 28.08 782 € 640 € 669 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 
25.07, 31.07, 01.08 827 € 672 € 703 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08 837 € 682 € 713 €

18.09, 19.08 712 € 588 € 613 €

25.09 676 € 561 € 584 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
25% (31.03.2020)

EARLY BOOKING 
20% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 
03.07, 04.07, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09 739 € 608 € 634 €

10.07, 11.07, 28.08, 29.08 771 € 632 € 660 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08 785 € 640 € 669 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08 795 € 650 € 679 €

18.09, 19.09 673 € 559 € 582 €

25.09 662 € 550 € 573 €
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Descriere: The Sense Deluxe Resort este un hotel de 5 stele deschis în 2014 ce oferă 
oaspeților săi o atmosferă modernă cu un grad ridicat de confort.
Localizare: Situat în Side, la 200 m de plajă și la 55 km de aeroportul din Antalya. 
Facilităti hotel: Restaurant principal, resturant a la carte, lobby bar, terasă, piscină 
interioară, piscină exterioară, piscină pentru copii, loc de joacă, mini-club tobogane, 
centru Spa, saună, sală de fitness, animație, internet wireless – contra cost, plajă 
privată cu nisip.
Facilităti camere: Balcon, aer condiționat, telefon, internet wireless – contra cost, Tv 
LCD, mini-bar, seif, uscător de păr, baie cu duș/cadă, articole de toaleta.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Mini Club
 » Plajă privată cu nisip
 » Centru Spa

The Sense Deluxe Resort 
Side

de la 767 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in ECONOMY 
Loc in dubla

12.06, 13.06, 18.09, 19.09 802 €

19.06, 20.06, 11.09, 12.09 842 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09 872 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08 942 €

21.08, 22.08 922 €

25.09 767 €

Descriere: Hotelul este unul dintre cele mai apreciate din zona Side, pentru calitatea 
exclusivă a serviciilor oferite, dar și pentru atmosfera relaxantă.
Localizare: Resortul se afla la aprox. 250 m de plajă, de-a lungul râului Manavgat, la 7 
km de orașul vechi Side.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, baruri, internet wireless, 
plajă privată, piscina interioara și exterioara, tobogane, centru fitness, centru Spa, 
tenis de masa, volei pe plaja, mini golf, mini club, animație. Shuttle bus gratuit la plaja.
Facilităti camere: Aer condiționat, telefon, seif, mini-bar, TV prin satelit, baie cu duș 
și uscător de păr, balcon.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plajă privată 
 » Internet wireless gratuit 
 » Shuttle bus gratuit pana la plaja

Water Side Resort 
Side

de la 508 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
25% (15.02.2020)

EARLY BOOKING 
20% (15.03.2020)

12.06, 13.06 606 € 508 € 528 €

19.06, 20.06 638 € 532 € 554 €

26.06, 27.06, 18.09, 19.09, 25.09 662 € 550 € 573 €

03.07, 04.07, 11.09, 12.09 670 € 556 € 579 €

10.07, 11.07, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09 690 € 571 € 595 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 
21.08, 22.08 750 € 616 € 643 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08 760 € 624 € 651 €
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Descriere: Resortul a fost renovat in anul 2018. Hotelul este recomandat atat pentru 
tineri cat si pentru familii cu copii.
Localizare: Situat in Belek, la 35 km de aeroport si la 250 m de plaja proprie.
Facilităti hotel: Receptie, restaurant, 5 restaurante a la carte, 6 baruri, piscina 
interioara si 3 piscine, 6 tobogane, sali de conferinte, 6 terenuri de fotbal, WiFi, 2 
terenuri de tenis, volei si fotbal pe plaja, baschet, tenis de masa, darts, tir cu arcul, 
bocce, biliard, sporturi nautice fara motor, muzica live si discoteca. 
Facilităti camere: Aer conditionat, dus/cada, foehn, halat si papuci, minibar, seif, 
ceainic electric, TV, balcon, WiFi gratuit. Curatenie in camere se efectueaza zilnic.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plajă privată cu nisip
 » Aquapark cu 6 tobogane
 » Centru Spa

Papillon Belvil Resort 
Belek

de la 736 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Belek Beach Resort oferă o experiență unică de vacanță, cu plaja sa 
privată, arhitectura și peisajul extraordinar proiectat pe o suprafață de 38.000 mp.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja din Bogazkent-Belek, la 35 km de aeroportul 
din Antalya, la 12 km de localitatea Serik și la 45 km de centrul orașului Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, baruri, piscină exterioară 
și interioară, piscină pentru copii, mini-club, centru Spa, baie turcească, saună, sală 
fitness, mini golf, darts, tenis de masă, volei pe plajă, baschet, animatie, masaj, biliard.
Facilităti camere: Baie cu duș, aer condiționat, Tv prin staelit, telefon, uscător de păr, 
mini-bar, seif (contra cost), balcon, 

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Situat pe plajă
 » Wi-fi inclus
 » Mini Luna Park

Belek Beach Resort 
Boğazkent-Belek

de la 642 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 11.09, 12.09 786 € 701 € 730 €

19.06, 20.06 836 € 744 € 775 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 28.08, 29.08, 
04.09, 05.09 861 € 764 € 797 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 
01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 
22.08

891 € 791 € 824 €

18.09, 19.09 746 € 667 € 694 €

25.09 716 € 642 € 667 €

Date check-in COMFORT GV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 04.09, 05.09 905 € 837 €

26.06, 27.06 925 € 855 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 28.08, 29.08 985 € 909 €

31.07, 01.08 1.030 € 949 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08 1.045 € 963 €

11.09, 12.09 889 € 822 €

18.09, 19.09, 25.09 793 € 736 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Hotelul a fost construit în anul 2008 pe o suprafață impresionantă de 
200.000 mp și dispune de 571 de camere,
Localizare: Situat la malul mării, la 45 km de centrul orașului Antalya și la 35 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, lobby bar, restaurante a la carte, piscină 
exterioară, piscină interioară, loc de joaca, mini-club tobogane de apă, baruri 
tematice, discotecă, magazine, cinema, cabinet medical, centru Spa, sală fitness, 
internet wireless inclus, teren de tenis, plajă cu nisip, 
Facilităti camere: Baie cu duș/cadă, uscător de păr, aer condiționat, Tv satelit, mini-
bar, seif, balcon, curățenie – zilnic, schimbarea lenjeriei - de 3 ori pe saptămână.

7 NOPȚI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Mini Club
 » Plaja cu nisip
 » Recomandat familiilor cu copii

Cornelia Diamond Golf Resort 
Belek

de la 1024 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD GV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
30% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
25% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 
28.08, 29.08, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09, 
18.09, 19.09

1.279 € 1.092 € 1.154 €

03.07, 04.07 1.274 € 1.087 € 1.149 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07 1.321 € 1.126 € 1.191 €

24.07, 25.07 1.347 € 1.147 € 1.213 €

31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 
21.08, 22.08 1.386 € 1.180 € 1.248 €

25.09 1.197 € 1.024 € 1.082 €

Descriere: Rixos Pemium Resort acoperă o suprafață de 405.000 mp, cu o plajă de 
nisip de 700 m, oferind oaspeților săi experiența unei vacanțe de neuitat.
Localizare: Situat în Belek, la 35 km de aeroport si la 50 km de Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurante a la carte, baruri, piscine, loc de 
joacă, internet, Spa, discotecă, volei pe plaja, aerobic, terenuri de tenis, centru 
fitness, biliard, baschet, plajă cu nisip. Turistii cazat in acest resort beneficiaza de 
acces gratuit la The Land of Legends - cel mai mare parc tematic din Turcia.
Facilităti camere: Baie (duș/cadă), aer condiționat, internet wireless, Tv satelit, mini-
bar, uscător de păr, balcon, aparat de preparare ceai/cafea, seif, room service.

7 NOPȚI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Situat pe plajă
 » Centru Spa & wellness
 » Acces la The Land of Legends

Rixos Premium Resort 
Belek

de la 1252 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in DELUXE GV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06 1.689 € 1.469 € 1.542 €

26.06, 27.06, 28.08, 29.08 1.729 € 1.503 € 1.578 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 
24.07, 25.07 1.824 € 1.583 € 1.663 €

31.07, 01.08 1.884 € 1.634 € 1.717 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08 1.899 € 1.647 € 1.731 €

04.09, 05.09, 11.09, 12.09, 18.09, 19.09 1.479 € 1.290 € 1.353 €

25.09 1.434 € 1.252 € 1.313 €
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Descriere: Înconjurat de pini, Bellis Deluxe Resort este recunoscut pentru serviciile  
de înaltă calitate oferite.
Localizare: se află pe plajă, la 5 km de orașul Belek și la 42 km de Antalya.
Facilități hotel: restaurant principal tip bufet, restaurante a la carte și diferite baruri, 
plajă privată, piscina exterioară, piscina interioara, aquapark, centru fitness, sauna, 
baie turcească, centru SPA, masaj, terenuri de tenis cu nocturnă, cursuri de tenis, 
echitatie, billiard, mini club, club Junior, Gradina Zoologica.
Facilități camere: aer conditionat centralizat, televizor LED prin satelit, telefon, 
wireless, minibar, seif, baie cu cada și dus, uscator de par, balcon sau terasa. 

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Aquapark
 » Gradina Zoologica
 » Situat pe plajă

Bellis Deluxe Resort 
Belek

de la 877 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Hotel indicat atât pentru familiile cu copii dar și pentru cuplurile în căutare 
de relaxare. Hotelul a fost renovat în 2013 și se întinde pe o suprafață de 64000 mp.
Localizare: Hotelul este situat la 7 km de Belek si la 40 km de aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant pentru copii, restaurante a la carte, 
baruri, patiserie, piscine interioare și exterioare pentru adulți și copii, piscine cu 
tobogane, animație, teren de tenis, internet wireless inclus, volei pe plaja, teren de 
baschet, centru fitness, centru Spa, plajă lată cu nisip, magazine.
Facilităti camere: Baie cu duș/cadă, telefon, Tv prin satelit, facilități pentru prepararea 
ceaiului sau cafelei, mini-bar, internet wireless inclus, seif, aer condiționat.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » WiFi inclus
 » Plajă lată, cu nisip
 » Centru Spa

Hotel Alva Donna Exclusive 
Belek

de la 755 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

12.06, 13.06 914 € 845 €

19.06, 20.06, 28.08, 29.08 954 € 881 €

26.06, 27.06, 21.08, 22.08 1.004 € 926 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 
07.08, 08.08, 14.08, 15.08 1.024 € 944 €

04.09, 05.09, 11.09, 12.09 904 € 836 €

18.09, 19.09 844 € 782 €

25.09 814 € 755 €

Date check-in CAMELIA GV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 04.09, 05.09 1.075 € 990 €

19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08, 
28.08, 29.08 1.125 € 1.026 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08 1.110 € 1.021 €

11.09, 12.09, 18.09, 19.09 975 € 900 €

25.09 950 € 877 €
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Descriere: Resortul a fost deschis în 2017, si este construit pe 100.000 mp.
Localizare: Hotelul este situat în Belek, la 33 km de aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: Receptie, restaurantul principal, terasa, 3 restaurante a la carte, 
piscina pentru adulti, piscina pentru copii, piscina pentru familii, piscina cu valuri, 
piscina semiolimpica, piscina interioaraaqua-park. Gratuit: mini club, muzica live, baie 
turceasca, sauna, centru fitness, darts, tenis de masa, teren de tenis, baie cu aburi. 
Facilităti camere: Toate camerele standard sunt dotate cu balcon, baie cu dus, 
uscator de par, aer conditionat centralizat, telefon, minibar, seif, tv satellit, fierbator, 
ceai, cafea. 

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Water Park
 » Centru Spa & Wellness
 » Wi-Fi gratuit

Granada Luxury Resort 
Belek

de la 837 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
5% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
3% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06 989 € 900 € 938 €

26.06, 27.06 1.009 € 918 € 957 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 21.08, 22.08, 
28.08, 29.08, 04.09, 05.09 1.074 € 976 € 1.018 €

17.07, 18.07 1.114 € 1.012 € 1.056 €

24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 
14.08, 15.08 1.164 € 1.057 € 1.104 €

11.09, 12.09 939 € 855 € 890 €

18.09, 19.09, 25.09 919 € 837 € 871 €

Descriere: Hotelul Susesi este construit pe o suprafață de 90.000m2.
Localizare: Situat la 35 km de aeroport, la 1 km de Belek, pe malul mării.
Facilități hotel: restaurant principal, 6 restaurante a la Carte, 5 snack restaurant, 11 
baruri, 4 piscine, aqua-park, SPA, mini-fotbal, animație, discotecă, tenis, internet. 
Plaja proprie cu nisip și pietricele. 2 terenuri de tenis, minifotbal, tenis de masă, volei, 
squash, baschet, gimnastică în apă, darts, centru fitness, petreceri tematice, aquapark 
cu 6 tobogane. Pentru copii: piscină interioară și exterioare, miniclub, loc de joacă.
Facilități camere: Camerele standard sunt dotate cu baie cu cadă, uscător de par, aer 
condiționat, TV, telefon, mini-bar, seif (gratuit), balcon/terasă, room service.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Servicii de calitate
 » Spațiu verde și îngrijit
 » Numărul mare de piscine

Susesi Luxury Resort 
Belek

de la 894 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in DELUXE LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

12.06, 13.06 1.169 € 979 € 1.027 €

19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 07.08, 08.08, 
14.08, 15.08, 21.08, 22.08 1.279 € 1.069 € 1.121 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 
25.07, 31.07, 01.08 1.264 € 1.054 € 1.107 €

28.08, 29.08 1.209 € 1.011 € 1.061 €

04.09, 05.09, 11.09, 12.09 1.129 € 947 € 993 €

18.09, 19.09, 25.09 1.062 € 894 € 933 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Amplasat într-o pădure de 100.000 mp la malul mării, hotelul a fost 
deschis în 2006, însă ultima renovare a avut loc în 2014. 
Localizare: Situat la 35 km de aeroport, la 45 km de Antalya, la 1 km de Belek, pe plaja.
Facilităti hotel: restaurant principal, 7 restaurante a la carte, 7 baruri, 3 piscine 
exterioare, piscina interioara, 4 tobogane, cinema, cabinet medical, centru Spa, 16 
sali de conferinte, sala de fitness, 4 terenuri de tenis, tenis de masa, darts, animatie, 
discoteca, internet wireless. 
Facilităti camere: cada (jacuzzi), dus cu efect de aburi, aer conditionat, televizor, 
mini-bar, seif, balcon, sistem special de iluminat, internet WiFi gratuit.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Adults Only 
 » Plaja proprie, cu nisip
 » Cel mai bun hotel pentru cupluri

Adam & Eve Resort 
Belek

de la 891 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Ela Quality Resort este un hotel recomandat familiilor datorită multitudinii 
de distracții pentru copii.
Localizare: se află pe malul mării, la 2 km de stațiunea Belek, la 35 km de centrul 
orașului Antalya.
Facilități hotel: restaurant principal, restaurante a la carte și diferite baruri, wireless, 
plajă privată cu nisip, centru SPA, teren de tenis cu nocturna, piscine exterioare și 
interioare, Aqua Park, centru fitness, mini golf, parc de distractii, baie turcească.
Facilități camere: aer conditionat, wireless. gratuity, televizor LCD prin satelit, 
telefon, minibar, baie, uscator de par, seif, halate și papuci, balcon. 

7 NOPȚI | AVION | ELA ALL INCLUSIVE

 » Situat pe plajă
 » Aqua Park cu 5 tobogane pentru adulti și 4 pentru copii
 » Parc de distracții și Club pentru copii

Ela Quality Resort 
Belek

de la 874 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in SUPERIOR GV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 
28.08, 29.08 1.370 € 1.141 € 1.199 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07 1.407 € 1.170 € 1.229 €

24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 
14.08, 15.08, 21.08, 22.08 1.463 € 1.216 € 1.278 €

04.09, 05.09 1.298 € 1.084 € 1.137 €

11.09, 12.09 1.148 € 964 € 1.010 €

18.09, 19.09 1.084 € 912 € 955 €

25.09 1.036 € 874 € 915 €

Date check-in LADIES DESIGN 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 25.09 1.059 € 891 € 975 €

19.06, 20.06 1.199 € 1.003 € 1.101 €

26.06, 27.06, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09, 
18.09, 19.09 1.234 € 1.031 € 1.133 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 
25.07, 31.07, 01.08 1.404 € 1.166 € 1.285 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08 1.409 € 1.171 € 1.290 €

28.08, 29.08 1.334 € 1.111 € 1.223 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Amara Dolce Vita Resort este construit pe 163.000 mp și este format din 
5 corpuri de clădire și 18 vile, avand în total 736 de camere.
Localizare: Situat pe malul mării, la 20 km de Kemer și la 75 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 5 restaurante a la carte, restaurant special 
pentru copii, 15 baruri, piscină exterioară, piscină interioară, jacuzzi, piscină pentru 
copii, loc de joacă, mini-club, Aqua Park, 4 tobogane de ap ă internet wireless centru 
Spa, saună, centru fitness, magazine, teren de tenis, plajă cu nisip și pietricele.
Facilităti camere: Baie cu duș, aer condiționat, internet wireless, Tv satelit, mini-bar, 
uscător de păr, balcon, seif, așternuturile și prosoapele sunt schimbate zilnic.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plaja cu nisip si pietricele
 » Recomandat familiior cu copii 
 » Aqua Park

Amara Dolce Vita Resort 
Kemer

de la 830 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Amara Prestige Elite Resort a fost deschis în 2007, ultima renovare a avut 
loc în 2018 și se extinde pe o suprafața totală de 100.000 mp.
Localizare: Hotelul este situat în Goynuc, la 8 km de Kemer și la 40 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 3 restaurante a la carte, 7 baruri, piscină 
exterioară, piscină interioară, loc de joacă, internet wireless inclus, aer condiționat, 
centru Spa, saună, magazine, loc de joacă pentru copii, teren de tenis, centru fitness, 
biliard, parcare, plajă cu nisip.
Facilităti camere: Baie cu duș, aer condiționat, internet wireless inclus, Tv prin satelit, 
telefon, mini-bar, uscător de păr, balcon, seif.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Camere spațioase
 » Plajă privată - Blue Flag 
 » Wi-fi inclus

Amara Prestige Elite Resort 
Kemer

de la 510 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 11.09, 12.09, 
18.09, 19.09 830 € 615 € 707 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 
28.08, 29.08, 04.09, 05.09 893 € 656 € 758 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08 953 € 691 € 804 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08 1.019 € 738 € 858 €

25.09 669 € 510 € 578 €

Date check-in CLUB 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 11.09, 12.09, 
18.09, 19.09 1.159 € 970 € 1.018 €

26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 
28.08, 29.08, 04.09, 05.09 1.264 € 1.054 € 1.107 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08 1.324 € 1.100 € 1.156 €

07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 22.08 1.439 € 1.194 € 1.256 €

25.09 984 € 830 € 869 €
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Descriere: Rixos Beldibi Resort se diferențiază prin designul său arhitectural special, 
SPA-ul excelent și diversele sale facilități sportive. 
Localizare: Hotelul este situat la 40 km de aeroportul din Antalya, la 20 km de 
Kemer, în localitatea Beldibi.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 4 restaurante a la carte, baruri, discotecă, 
piscină exterioară, piscină interioară, piscină pentru copii, tobogane, centru Wellness 
& SPA, fitness, volei pe plajă, teren de tenis, mini golf, animatie, plajă cu nisip.
Facilităti camere: Aer conditionat, Tv prin satelit, telefon, mini-bar, seif, uscător de 
păr, internet wireless inclus, baie cu duș, balcon, aparat pentru preparare ceai/cafea.

7 NOPȚI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Centru Spa & wellness
 » Wi-fi inclus 
 » Situat pe plajă

Rixos Beldibi Resort 
Kemer

de la 814 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Construit în anul 2002, cu o suprafață de 186.000 mp, Rixos Premium 
Tekirova oferă facilități superioare și servicii excelente.
Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la 2 km de localitatea Tekirova, 20 km de 
orașul Kemer și la 75 km de aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: 2 restaurante principale, 5 restaurante a la carte, baruri, piscine, loc 
de joacă, Aqua Park cu 10 tobogane de apă, centru Spa, discotecă, cinema aerobic, 
terenuri de tenis, centru fitness, biliard, baschet, magazine, plajă cu nisip.
Facilităti camere: Baie (duș/cadă), aer condiționat, uscător de păr, Tv prin satelit, 
telefon, mini-bar, seif (gratuit), balcon.

7 NOPȚI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Aqua Park
 » Plaja cu nisip
 » Wi-Fi inclus

Rixos Premium Tekirova Resort 
Kemer

de la 856 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD GV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 04.09, 05.09, 
11.09, 12.09 1.194 € 1.047 € 1.096 €

26.06, 27.06 1.214 € 1.064 € 1.114 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 
24.07, 25.07 1.254 € 1.097 € 1.149 €

31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 
21.08, 22.08, 28.08, 29.08 1.264 € 1.141 € 1.159 €

18.09, 19.09 1.074 € 945 € 988 €

25.09 969 € 856 € 894 €

Date check-in CLASSIC LV 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09, 
18.09, 19.09 949 € 839 € 876 €

19.06, 20.06, 03.07, 04.07, 10.07, 11.07, 
17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08 1.044 € 918 € 960 €

26.06, 27.06, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 
21.08, 22.08 1.054 € 928 € 970 €

28.08, 29.08 1.009 € 890 € 930 €

25.09 919 € 814 € 849 €
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Descriere: Granada Luxury Beach Avsallar Resort a fost deschis în 2019. 
Localizare: Hotelul este situat la 500 m de centrul orașului Avsallar, 20 km de Alanya 
și la 101 km de aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, baruri, sală conferințe, 
plajă privată, piscină exterioară, piscină interioară, piscină pentru copii, Aqua Park, 
centru Spa, sala fitness, saună, umbrele și sezlonguri gratuite pe plajă, animație, 
magazine, mini-club pentru copii, internet wireless inclus.
Facilităti camere: Baie (duș/cadă), balcon, mini-bar, Tv satelit, aer condiționat, 
uscător de păr, internet wireless, seif, balcon, aparat pentru preparare ceai/cafea.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Umbrele și sezlonguri gratuite
 » Plaja privata 
 » Hotel nou, deschis in 2019

Granada Luxury Beach Avsallar 
Alanya

de la 720 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 18.09, 19.09, 25.09 720 €

26.06, 27.06, 11.09, 12.09 740 €

03.07, 04.07, 10.07, 11.07 780 €

17.07, 18.07, 21.08, 22.08, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09 817 €

24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08 853 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Lonicera Resort a fost construit în 2017 și oferă un Aqua Park imens și 
servicii de calitate, fiind recomandat familiilor cu copii și nu numai. 
Localizare: Hotelul este situat la 98 km de aeroportul din Antalya și la 20 km de 
orașul Alanya, în satul Turkler, pe malul mării.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 2 restaurante a la carte, terasă, plajă privată, 
gradină, baruri, 4 piscine exterioare, piscină interioară, Spa, sală fitness, animatie, 
teren de tenis, loc de joacă, internet, seif, asistenta medicala, Auqa Park, Zoo.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, balcon, telefon, Tv prin satelit, mini-
bar, seif, aer condiționat, internet wireless inclus.

7 NOPTI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Situat pe malul marii
 » Aqua Park 
 » Recomandat familiilor cu copii

Lonicera Resort 
Alanya

de la 556 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 28.08, 29.08, 
04.09, 05.09, 11.09, 12.09 664 € 619 €

10.07, 11.07 704 € 654 €

17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08 724 € 672 €

21.08, 22.08 684 € 637 €

18.09, 19.09 614 € 574 €

25.09 594 € 556 €

CEL MAI BUN PREȚ
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Descriere: Haydarpasha Palace a fost deschis în 2016 și dispune de 592 de camere 
repartizate pe o suprafață de 37.000 mp. 
Localizare: Situat la 100 km de aeroport si la 50 m peste drum de plaja proprie.
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, baruri, piscină exterioară 
și interioară, Aqua Park, loc de joacă, ping-pong, Spa, sală fitness, saună, umbrele 
și sezlonguri gratuite pe plajă, animație, magazine, mini-club pentru copii, internet 
wireless inclus. Plaja proprie este la 50 m de hotel, iar accesul se face prin subteran.
Facilităti camere: Baie cu duș, balcon, mini-bar, Tv prin satelit, telefon, aer 
condiționat, uscător de păr, internet wireless inclus, seif.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Wi-fi inclus
 » Plaja proprie 
 » Aqua Park

Hotel Haydarpasha Palace 
Alanya

de la 551 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Alan Xafira Deluxe Resort a fost construit în 2014 și dispune de o 
suprafață totală de 45.000 mp.
Localizare: Hotelul este situat în Alanya, la aproximativ 350 m de plaja privată (acces 
prin pasaj subteran cu shuttle bus gratuit) și la 100 km de Aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 3 restaurante a la carte, piscina exterioară, 
piscină interioară, tobogane de apă, 5 baruri, internet (în lobby), centru Spa, fitness, 
sală de conferințe, teren de tenis, animatie, sezlonguri și umbrele la plaja și la piscină.
Facilităti camere: Baie cu duș, Tv satelit, uscător de păr, internet Wi-Fi (contra cost), 
seif (gratuit), balcon, aer condiționat centralizat, mini-bar, room service.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Centru Spa
 » Plajă privată 
 » Shuttle bus gratuit pana la plaja

Alan Xafira Deluxe Resort 
Alanya

de la 505 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
35% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
30% (31.03.2020)

12.06, 13.06, 18.09, 19.09 699 € 519 € 552 €

19.06, 20.06, 11.09, 12.09 744 € 548 € 584 €

26.06, 27.06, 28.08, 29.08, 04.09, 05.09 762 € 560 € 597 €

03.07, 04.07 794 € 577 € 616 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 
01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08 860 € 624 € 665 €

21.08, 22.08 832 € 605 € 646 €

25.09 677 € 505 € 537 €

Date check-in ECONOMY 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
20% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

12.06, 13.06 696 € 599 € 623 €

19.06, 20.06, 04.09, 05.09, 11.09, 12.09 727 € 624 € 650 €

26.06, 27.06, 28.08, 29.08 767 € 656 € 684 €

03.07, 04.07 817 € 694 € 725 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 
01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08, 21.08, 
22.08

839 € 713 € 745 €

18.09, 19.09 666 € 575 € 598 €

25.09 636 € 551 € 572 €
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Antalya

Descriere: Long Beach Resort a fost deschis în anul 2006, este construit pe un 
teritoriu cu o suprafață de 75.000 mp și dispune în total de 773 de camere.
Localizare: Hotelul este situat la 20 km de orasul Alanya și la 90 km de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 3 restaurante a la carte, baruri, piscină cu apă 
de mare, Aqua Park cu 10 tobogane pentru adulți și 5 tobogane pentru copii, piscină 
interioară, jacuzzi, Spa, centru fitness, sală de jocuri, basket, volei pe plaja, tenis de 
masa, step, aerobic, muzică live, animatie, internet wireless inclus, plajă privată.
Facilităti camere: Baie (duș/cadă), uscător de păr, balcon, telefon, Tv prin satelit, 
mini-bar, seif, aer condiționat, internet wireless inclus, facilități preparare ceai/cafea.

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Plaja privata
 » Aqua Park 
 » Recomandat familiilor cu copii

Long Beach Resort 
Alanya

de la 619 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Descriere: Hotel a fost construit în 2014. Resortul se intinde pe o suprafață totală de 
18.000 mp și este format dintr-o clădire principală de 7 etaje.
Localizare: Hotelul Long Beach Harmony este situat la 50 m de plaja sa privată, 20 
km de Alanya și 90 km de aeroportul din Antalya.
Facilităti hotel: Restaurant principal, 2 restaurante a la carte, 6 baruri, 5 piscine cu 8 
tobogane de apă, Aqua Park, o piscină interioară, centru Spa, sală de fitness, cinema, 
cabinet medical (contra cost), spălătorie (contra cost), Wi-fi gratuit, plajă privată.
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, Tv prin satelit, telefon, seif, aer 
condiționat, balcon, internet wireless gratuit, mini-bar, room service (contra cost).

7 NOPȚI | AVION | ULTRA ALL INCLUSIVE

 » Aqua Park
 » Piscina exterioara cu apa de mare
 » Plaja proprie

Hotel Long Beach Harmony 
Alanya

de la 619 €

Reduceri: Early Booking conform ofertei; Copil 0-1.99 ani Gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; Mai multe 
informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie.
Notă: Orarul curselor charter se poate modifica in functie de compania aeriana, aspect ce va duce la modificarea orei de 
preluare de la hotel, pentru transferul catre aeroport. Este necesara reconfirmarea orarului de zbor cu 2 zile inainte de plecare.

Tariful include: Bilet avion cursa charter; Transfer aeroport-hotel-aeroport; 7 nopti cazare si masa conform ofertei; 
Asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxe de aeroport - 95 €/pers; Asigurare medicala; Asigurare storno (optional); Alte taxe si cheltuieli 
personale.

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

EARLY BOOKING 
5% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 04.09, 05.09 762 € 707 € 735 €

26.06, 27.06, 28.08, 29.08 797 € 739 € 768 €

03.07, 04.07, 21.08, 22.08 843 € 780 € 812 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 
01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08 867 € 802 € 835 €

11.09, 12.09, 18.09, 19.09 727 € 676 € 702 €

25.09 664 € 619 € 642 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

EARLY BOOKING 
5% (30.04.2020)

12.06, 13.06, 19.06, 20.06, 04.09, 05.09 762 € 707 € 735 €

26.06, 27.06, 28.08, 29.08 797 € 739 € 768 €

03.07, 04.07, 21.08, 22.08 843 € 780 € 812 €

10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 31.07, 
01.08, 07.08, 08.08, 14.08, 15.08 867 € 802 € 835 €

11.09, 12.09, 18.09, 19.09 727 € 676 € 702 €

25.09 664 € 619 € 642 €



SEJURURI2020
PLAJA, MARE, SOARE, DISTRACTIE. SPUNE HELLO VACANTELOR TALE!

EDIȚIA
NR 02

Grecia2020
PLAJĂ, MARE, SOARE, DISTRACȚIE… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE! Bulgaria2020

PLAJĂ, MARE, SOARE, DISTRACȚIE… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

CIRCUITE2020
VINO ÎN CELE MAI ATRACTIVE CIRCUITE. SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

EDIȚIA 
02

ROMÂNIA2020
PLAJĂ, MARE, SOARE, DISTRACȚIE… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

Descoperă bucurie, 
cu fiecare călătorie!

2020
ediția 2

un produs

Vacanța ta 
începe aici!

2o2o

Pța. Romană nr. 9, sc. E, et. 1, ap. 2, Sector 1 - București 
Tel: +4 031.131.00.00; email: solicitari@helloholidays.ro

  www.helloholidays.ro          www.helloholidaystransport.ro
www.spunehellovacantelortale.ro


