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- in fiecare Luni - 

 

 

 
 

10 zile/ 7 nopti 

 
 
 

 

30% 

 
 

 
 

Autocarele transportatoare sunt cele 

mai moderne din industria turistica, 

toate clasificate 3*, echipate cu sistem 

audio-video, aer conditionat, scaune 

rabatabile. 

- turistii se vor prezenta la locul de 

imbarcare cel putin cu jumatate de ora 

mai devreme fata de orele de plecare 

mentionate. 

- pentru plecarile din tara pot aparea 

intarzieri pe traseu din diverse motive 

care nu tin de agentia noastra (trafic). 

-asezarea in autocar va fi realizata de 

catre ghidul insotitor conform 

diagramelor de imbarcare (in functie 

de ordinea inscrierii turistilor in 

agentie). 

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.  

- distanta Bucuresti – Corfu este de 

aproximativ 1100 km, pe care ii 

parcurgem in aproximativ 20 ore. 

- clasificarea hotelurilor este data de 

autoritatile in domeniu din tara 

respectiva. 

- cazarea incepe cu ora 14.00 in prima 

zi de sejur iar eliberarea camerelor se 

va face in functie de regulamentul 

intern al fiecarei unitati de cazare in 

jurul orelor 10.00. 

 

 
      Corfu este insula padurilor si muntilor, cu 

sate cu case albe, ascunse în vai, stranduri cu 

nisip si cu locuitori vestiti pentru ospitalitatea 

lor. Insula  dispune de toate trasaturile 

necesare pentru o vacanta perfecta, imbinand 

stilul grecesc cu cel italian. Descoperiti 

aceasta perla a Marii Ionice de o frumusete 

captivanta.  

 

ZIUA 1 - Catre  Grecia…  

Intalnire cu insotitorul de grup la ora si locul 

stabilite in diagrama de plecari (anexata la 

pagina urmatoare). Plecare spre insula Corfu 

pe traseul  Romania -  Sofia - Promahonas – 

Igoumenitsa – Corfu.  Pe timpul noptii se va 

traversa Bulgaria. 

 

ZIUA 2  - Insula Corfu 

In cursul diminetii intram pe teritoriul Greciei, 

traversand pe rand mai multe provincii : 

Macedonia a carei capitala este Salonicul, 

Tessalia strabatuta de inaltimile Muntelui 

Olimp si Grecia Centrala ale carei inaltimi 

sunt dominate de Muntii Pindului. Vom 

poposi in Igoumenitsa, port la Marea Ionica, 

una dintre principalele “porti de intrare” in 

Grecia. De aici ne vom imbarca pe ferry-boat 

pentru a traversa Marea Ionica spre insula 

Corfu. Traversarea dureaza circa 2 ore. In 

cursul dupa-amiezii se ajunge in statiune.  

Cazare la Hotel Aquis Sandy Beach 4*. 

 

ZIUA 3– 8  Va propunem sa participati la 

urmatoarele excursii optionale: 
 

* Marele tur al insulei Corfu - excursie 

organizata pentru a putea descoperi cele mai 

interesante atractii naturale si istorice ale 

insulei. Se viziteaza Achillion - palatul 

construit de imparateasa Elisabeta a Austriei, 

apoi continuam cu Paleokastritsa si Sidari, 

un mic orasel aglomerat din nordul insulei 

unde veti descoperi “Canal d’Amour”si va 

veti delecta cu frumusetile plajelor locale. 

 

 

 

* Kanoni –Kalypso – Corfu – Glyfada  - 
Excursia incepe cu vizitarea manastirii 

Valcherna construita in secolul al 13-lea, 

unul din simbolurile insulei, continuam cu 

peninsula Kanoni de unde avem o 

panorama superba asupra insulei 

Pontikonissi. Ne vom continua croaziera 

de-a lungul coastei descoperind Calypso 

Star, Insula Vidos cu flora si fauna aparte, 

orasul Corfu si superba plaja din Glyfada 

 

* Paxi – Antipaxi - Paxi si Anti Paxi sunt 

doua insule vecine, in Marea Ionica, la o 

distanta de 14 km de Corfu si respectiv 20 

de km de continent. Paxi seamana cu  o 

uriasa gradina plutitoare, acoperita cu flori 

de camp si maslini verzi-argintii, plantati 

de venetieni cu peste 300 de ani in urma.   

 

* Laguna albastra si tarmul grecesc - 

Dupa doar 25 de minute de navigare 

descoperim pestera Mourtos, unde s-a 

ascuns flota greceasca in timpul celui de-al 

doilea razboi mondial. A doua noastra 

oprire va fi in minunatul golf unde s-a 

turnat filmul “Laguna Albastra” , avand 

ocazia sa inotam in apele exotice. Ultima 

oprire va fi in satul pescaresc Sivota.  

 

* Seara greceasca - Va invitam sa 

participati la un program artistic traditional 

grecesc, unde veti putea savura mancarurile 

si bauturile specifice acestei tari si mai 

mult decat atat veti putea invata cativa pasi 

din dansurile traditionale: sirtaki si zorba. 

 

* Aqualand - Ia-ti familia si prietenii si 

vino in lumea jocurilor acvatice de la 

Aqualand, unul dintre cele mai mari 

parcuri acvatice din sud-estul Europei unde 

veti fi intampinati de o multime de 

tobogane cu diferite grade de dificultate, 

piscine, baruri  si o multime de alte 

surprize.   

 

ZIUA 9  -  Catre Romania ... 

In cursul dupa-amiezii vom parasi insula si 

ne vom indrepta catre portul Kerkyra 

pentru a traversa pe continent. Ne vom 

continua drumul spre tara  pe traseul 

Igoumenitsa  - Ioanina - Grevena – 

Promahonas - Kulata – Sofia – Romania. 

ZIUA 10 - Din nou acasa!!! 

  Sosim in Romania in cursul diminetii in 

functie de conditiile de trafic si de 

formalitatile vamale. 

  

Durata 

 

Avans la înscriere 

Bine de știut 

 

Plecări 

HOTEL AQUIS 

SANDY BEACH 4*+ 

 
 
 

REDUCERE 

de până la 

25% 

 

   

                     
 



 

 

 

HOTEL AQUIS SANDY BEACH 4
****+

 
-aquis all inclusive- 

 

 

REDUCERE 

De pana la 25% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

  

Locația: Hotelul este situat la 30 m de plaja cu nisip din St. Georgios S-V, la 22 km de aeroport și 

Corfu Town. Aquis Sandy Beach Resort este hotelul ideal pentru cupluri şi familiile care doresc o 

vacanță relaxantă şi odihnitoare dar şi cu distracție şi animație. 

Facilități hotel: Hotelul are 562 camere recent renovate, internet wireless, laptop (de inchiriat), 

spălatorie, serviciu de trezire,  baby-sitting, cameră pentru bagaje, rent a car, doctor la cerere (24 h), 

minimarket, magazin de suveniruri, 2 piscine exterioare, piscină pentru copii, loc de joacă şi club 

pentru copii (4-12 ani), teatru în aer liber, animație, 2 terenuri de tenis,  sală de gimnastică complet 

echipată, biliard, sezlonguri şi umbrele gratuite la piscină, prosoape (piscină/plajă - depozit). 

Facilități camere: aer condiționat individual, TV satelit, telefon, mini frigider, seif (contra-cost), 

baie cu cadă şi uscător de păr, balcon/ terasă cu mobilier. 

Mese: Sistem Aquis  All Inclusive (toate mesele stil buffet) în restaurant principal, restaurant a la 

carte cu specific mediteranean (pentru oaspetii hotelului o cină pe saptămână inclusă). 

TRANSPORT 
Supliment transport autocar din București 85 €/pers 

Plecari cu autocar în fiecare Luni 

Intrare la cazare în fiecare Marți 

 

Plecări 

STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST 

MINUTE 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25%  

aplicată până 

la 31.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

20%  

aplicată până 

la 31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri 

limitate 

02.05 332 € 249 € 266 € 279 € 

09.05 349 € 262 € 279 € 293 € 

16.05 392 € 294 € 314 € 329 € 

23.05 479 € 359 € 383 € 402 € 

30.05, 26.09 511 € 383 € 409 € 429 € 

06.06, 19.09 530 € 398 € 424 € 445 € 

05.09, 12.09 549 € 412 € 439 € 461 € 

13.06 559 € 419 € 447 € 470 € 

20.06, 27.06 590 € 443 € 472 € 496 € 

04.07, 11.07, 

18.07, 22.08, 29.08 
665 € 499 € 532 € 559 € 

25.07, 01.08, 

08.08, 15.08 
699 € 524 € 559 € 587 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  

pat suplimentar 
45 € 

Supliment SGL  340 € 

Reducere al 2-lea copil 2-13.99 ani 

cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar 

130 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT;  

Primul copil 5-13.99 ani  plătește transportul. 
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

 

       

La frontiera  este obligatorie 

detinerea unei carti de identitate 

sau a unui pasaport valabil 

minim 6 luni. Nu sunt 

obligatorii asigurarea medicala 

de calatorie si  asigurarea 

storno, insa, agentia va 

recomanda sa le aveti. Pentru a 

putea iesi din tara, copiii sub 18 

ani trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: sa 

calatoreasca cu cel putin un 

adult insotitor, sa aiba asupra 

lor acordul ambilor parinti (sau 

al parintelui care nu-i insoteste) 

legalizat la notariat; adultul care 

ii insoteste, in cazul in care nu 

este unul dintre parinti, trebuie 

sa aiba cazier judiciar pe care sa 

il prezinte la frontiera. 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare cu all inclusive 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar) si asistenta 

turistica. 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie 

şi asigurarea storno; 

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale; 

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Bilet ferry-boat Igoumenitsa-

Corfu-Igoumenitsa: 20€/ pers 

(tariful poate suferi modificări 

datorită creșterii costului 

combustibilului). 

Formalitati 

http://www.aquisresorts.com/portal/page/portal/aquis/module?module_name=displphoto&par1=1446%20


 

Corfu, Lefkada, Parga 

    Oraṣul de ȋmbarcare Ora Punctul de plecare Tarife  

Braṣov 12:00 Parcare Hotel Cubix 95 € 

Ploieşti 14:00 Petrom Metro 90 € 

București 16:00 Autogara CHR, Calea Griviṭei 158 85 € 

Chișinău 5:00 Parcare Hotel Chişinău 115 € 

Suceava 7:00 Hotel Bucovina 115 € 

Piatra Neamṭ 9:00 Hotel Central 115 € 

Iaṣi 8:00 Billa, Str.Arcu 29 110 € 

Bacău 10:15 Parcarea Stadionului Municipal 105 € 

Focṣani 12:00 Benzinăria MOL 100 € 

Galaṭi 11:00 McDonald's 105 € 

Brăila 11:45 Hotel Traian 100 € 

Buzău 13:30 Petrom Vamă 95 € 

Constanṭa 12:30 Parcare Crimbogaz – langa LIDL, pe Bdul I.C. Bratianu 105 € 

Sibiu* 10:00 Autogara Q7 110 € 

Râmnicu Vâlcea* 12:15 Sala Sporturilor Traian 100 € 

Pitești* 14:00 Autogara Giurexim 95 € 

Craiova* 11:30 Autogara Nord – langa Gara 100 € 

Slatina* 12:40 Lukoil, ieşire Slatina 95 € 

Baia Mare 6:00 Autogară 105 € 

Satu Mare 7:30 Parcare Kaufland 105 € 

Cluj Napoca** 6:30 Sala Sporturilor 115 € 

Oradea 9:30 Jumbo (ieșire Arad) 95 € 

Arad 11:30 Gară CFR Arad 90 € 

Timiṣoara (ieșire Belgrad) 13:00 Stadion CFR 85 € 

Deva*** 9:00 Benzinăria Petrom 95 € 

Lugoj*** 11:00 Benzinăria OMV (intrare dinspre Timişoara) 90 € 

Drobeta Turnu Severin**** 10:00 Benzinărie Rompetrol  100 € 

Orṣova**** 10:30 Gară 95 € 

Caransebeş**** 12:00 Gară 95 € 

Reșiṭa**** 13:00 Benzinăria Petrom 95 € 

Voiteg 14:00 Popas Voiteg 85 € 

* Transfer Bucuresti 
   ** Transfer Oradea 
   *** Transfer Timisoara 
   **** Transfer Voiteg 
    

* Transferurile sunt valabile pentru minimum 4 persoane. 

* Iesirea din Romania se face prin punctul de frontiera Moravita – pe ruta Banat; 

* Transferul de la Chisinau se face direct la Bucuresti, combinat pentru Corfu, Parga si Lefkada (in 

functie de numarul de persoane inscrise). 

 

OBSERVATII 

- Orele de imbarcare sunt informative si pot suferi modificari in functie de trafic; 

- Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de intalnire cu cel putin 30 de minute inainte de ora stabilita; 

- Transferurile se efectueaza cu autoturism, microbuz, minibus sau autocar, in functie de marimea grupului; 

- Distribuirea locurilor in autocar se face in ordinea inscrierii; 

- Autocarele sunt licentiate, clasificate si dotate cu climatronic, scaune rabatabile si instalatie audio-video. 

 

 

 

 

 


