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Corfu – Farmecul Lagunei Albastre 
 

De la 528 € 

 
P L E C A R I  

• In fiecare Marti 

 

P L E C A R I  D I N  

• Bucuresti, Cluj Napoca, Iasi 

Supliment plecare din Cluj / Iasi - 30€/pers 

 

A V A N S  L A  I N S C R I E R E  

• Minim 30% - vezi conditii fiecare hotel 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

• 7 nopți de cazare; 

• Bilet avion cursa charter; 

• Masa in functie de hotelul ales; 

• Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

• Asistență turistică locala*. 

*Asistenta turistica este asigurata de 

reprezentantii din destinatie si include 

preluarea,insotirea si conducerea turistilor 

de la punctul de sosire spre locul de cazare 

sau spre vizitarea unui obiectiv turistic. 

Precum si suport la destinatie, pe durata 

sejurului, fiind in legatura directa cu 

organizatorul. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Taxa aeroport 95 €/ pers; 

• Asigurare medicala de calatorie si 

asigurarea storno; 

• Taxele de intrare la obiectivele turistice 

• Alte taxe si cheltuieli persoanale 

• Programe optionale 

• Taxa hotelieră - se achită la recepție de 

către client. Aceasta diferă ȋn funcție de 

clasificarea hotelului și destinație. Mai 

multe detalii ȋn agenție. 

 

 

 

Program  

� ZIUA 1  – Farmecul insulei 
Întalnire la aeroport cu reprezentantul agenției pentru imbarcare pe cursa 
charter București -Corfu. Ajungem în Corfu în aproximativ 1ora și 45 de minute, 
unde se realizează transferul aeroport - hotel. 
 
� ZIUA 2 – 8  Vă propunem să participați la urmatoarele excursii 
optionale: 

Marele tur al insulei Corfu - excursie organizată pentru a putea descoperi cele 
mai interesante atracții naturale și istorice ale insulei. Se vizitează Achillion - 
palatul construit de imparateasa Elisabeta a Austriei, apoi continuăm cu 
Paleokastritsa și Sidari, un mic orașel aglomerat din nordul insulei unde veți 
descoperi “Canal d’Amour” și vă veți delecta cu frumusețile plajelor locale 
Kanoni –Kalypso – Corfu – Glyfada  - Excursia incepe cu vizitarea mănăstirii 
Valcherna construită în secolul al 13-lea, unul din simbolurile insulei, continuăm 
cu peninsula Kanoni de unde avem o  panorama superbă asupra insulei 
Pontikonissi. Ne vom continua croaziera de-a lungul coastei descoperind Calypso 
Star, Insula Vidos cu flora și fauna aparte, orașul Corfu și superba plajă din 
Glyfada. 
Paxi – Antipaxi - Paxi și Anti Paxi sunt doua insule vecine, în Marea Ionică, la o 
distanță de 14 km de Corfu și respectiv 20 de km de continent. Paxi seamănă cu  
o uriașă gradină plutitoare, acoperită cu flori de câmp și maslini verzi-argintii, 
plantații de venețieni cu peste 300 de ani in urmă.   
Laguna albastră și țărmul grecesc - După doar 25 de minute de navigare 
descoperim peștera Mourtos, unde s-a ascuns flota grecească în timpul celui de-
al doilea razboi mondial. A doua noastră oprire va fi în minunatul golf unde s-a 
turnat filmul “Laguna Albastra” unde avem ocazia sa inotăm în apele exotice. 
Ultima oprire va fi în 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 din cele mai mari parcuri acvatice din sud-estul Europei unde 
veti fi intampinati de o multime de tobogane de diferite grade de dificultate, 
piscine, baruri  si o multime de alte surprize.   
 
� ZIUA 8 – Sfarsitul unui vis... 

În cursul dimineții se realizează transferul la aeroport, unde are loc îmbarcarea. 
Sosim în București pe aeroportul Otopeni. 
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Atracții 
Insula care a vrajit poeti si regi. Portul care a legat Rasaritul de apus. Locul unde 
a poposit Ulise, maretul erou al lui Homer, taramul ales de Poseidon pentru a-si 
trai dragostea cu Amfitriti, ramane acelasi incantator loc care pana in zilele 
noastre, gazduieste si incanta vizitatorii  contemporani: plin de frumusete, 
romantic, natural, incarcat de istorie, dar mai presus de toate imprevizibil, Corfu 
continua si astazi sa-si vrajeasca vizitatorul. 
Corfu este insula padurilor si muntilor, cu sate cu case albe, ascunse in vai, 
stranduri cu nisip si cu locuitorii vestiti pentru ospitalitatea lor. Insula  dispune 
de toate trasaturile necesare pentru o vacanta perfecta, imbinand stilul grecesc 
cu cel italian.  
Insula Corfu este renumita pentru plantatiile sale de maslini, vita de vie, cereale 
si produse de apicultura.  
Gastronomia insulei a fost influentata de civilizatiile care au ocupat candva 
acest teritoriu: sicilieni, venetieni, francezi, englezi. Turistii vor descoperi 
specialitatile corfiote in multiplele taverne si restaurante care ii asteapta: 
pastitsado – una din cele mai cautate specialitati de pe insula derivata din 
bucataria venetiana. Are la baza carne de vita gatita in sos de tomate si servita cu 
spaghete; sofrito – de origine franco–venetiana si contine carne de vita inabusita 
in sos alb. Se serveste deobicei duminica; koum kouat –  este un lichior foarte 
tare fabricat din fructul Koumquat, fruct care exista doar in Corfu. 
Statiunea Agios Gordis este situata in Sud-Vestul insulei Corfu la 15 km 
distanta de capitala Kerkyra. Aceasta se desfasoara intr-un mic golf la Marea 
Ionica intinzandu-se de-a lungul unei plaje lungi cu nisip fin si auriu, poate cea 
mai buna plaja din insula, plaja care se preteaza tuturor tipurilor de sporturi 
nautice. O mare superba si un peisaj spectaculos va vor invita la plaja, la baie si la 
sporturi nautice. Zona este indeosebi montana, bogata in vegetatie 
mediteraneana, ceea ce confera aerului o puritate aparte. Viata de noapte si 
shopping-ul sunt bine reprezentate in Agios Gordis, astfel tavernele, 
restaurantele si magazinele de suveniruri va asteapta sa le vizitati.  
Paleokastritsa Pe o insula renumita pentru peisajul extraordinar, Paleokastritsa 
sta neconcurata ca cea mai impresionanta locatie din Corfu. Sase golfuri 
fermecatoare inconjoara un promontoriu impadurit la Paleokastritsa. Statiunea 
ofera trei plaje, iar apele sale limpezi sunt ideale pentru practicarea 
snorkelingului si scufundarilor, precum si a multor altor sporturi acvatice. Poti 
inchiria o barca si explora grotele si plajele izolate din apropiere. Dealurile care 
se ridica deasupra statiunii ofera o panorama incredibila asupra zonei, iar poteci 
de munte duc la fortareata Angelokastro din sec. XIII si manastirea 
Paleokastritsa. Inainte de dezvoltarea intensa a turismului in aceasta zona, 
Paleokastritsa era locul preferat al tuturor vedetelor de la Hollywood si vizitata 
de politicieni si oameni de afaceri renumiti, din intreaga lume. Plajele din aceasta 
statiune sunt diversificate, cu nisip, dar si cu pietricele, iar imbaiatul este in 
siguranta pentru copii. Tot aici se pot practica majoritatea sporturilor acvatice 
preferate de turisti. 
Agios Ioannis - Relaxare, privelisti minunate, sporturi acvatice. 
Statiunea se afla pe coasta de est, oferind privelisti minunate asupra tarmului 
grecesc. In coltul acesta din Corfu intalnesti la tot pasul taverne, magazine cu 
suveniruri. Plaja este intinsa, cu pietricele, iar zona este renumita pentru 
practicarea sporturilor acvatice. Statiunea este recomandata celor dornici de 
relaxare si  liniste. 
Dassia 
Statiunea se intinde pe coasta de est a insulei, la 14 km nord de Corfu Town, in 
fata marii, avand pe fundal dealuri acoperite cu livezi de maslini si pini.Orasul s-a 
transformat treptat intr-una dintre cele mai cautate statiuni din Corfu. 
Este o locatie animata si activa de dimineata devreme pana noaptea tarziu. 
 

F O R M A L I T A T I  

Documentele necesare şi condiţiile în care 

cetăţenii români pot călători în străinătate, 

diferă în funcţie de ţară, de destinaţie şi/sau de 

tranzit, neexistând o regulă general valabilă. 

Totodată, în anumite situaţii, este necesară 

îndeplinirea unor condiţii suplimentare pentru a 

fi posibilă părăsirea teritoriului României de 

către cetăţenii români (minori, interzişi, sub 

supraveghere sau control judiciar, etc.). 

În consecinţă, Christian Tour recomandă tuturor 

turiştilor săi să se informeze în legătură cu toate 

documentele necesare, vize, aprobări sau orice 

alte condiţii ce sunt necesare pentru realizarea 

călătoriei lor, la Ministerul Afacerilor Externe 

(Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucureşti – tel. 

+40 21 319.21.08 sau +40 21 319.21.25), putând 

fi consultat şi website-ul acestui minister la 

adresa: http://www.mae.ro/travel-conditions. 

De asemenea, informaţii relevante pot fi 

obţinute şi de la Poliţia de Frontieră Română 

(Bucureşti, Bulevardul Geniului nr. 42C, Sector 6, 

- telefon:  021.316.25.98 / 021.318.25.98), 

inclusiv accesând website-ul acestei instituţii: 

https://www.politiadefrontiera.ro. 

Christian Tour depune eforturi pentru a furniza 

turiştilor informaţii actualizate, în funcţie de 

specificul călătoriei turistice, însă nu îşi asumă 

nicio răspundere faţă de turiştii care din cauza 

neîndeplinirii condiţiilor de călătorie sau 

nedeţinerii documentelor necesare, nu pot părăsi 

teritoriul României sau nu pot efectua călătoria 

turistică. 

Pentru a putea ieși din țară, copiii sub 18 ani 

trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiții: să 

călătorească cu cel puțin un adult însoțitor, să 

aibă asupra lor acordul ambilor părinți (sau al 

părintelui care nu-i însoțește) legalizat la 

notariat. Adultul care îi însoțește, în cazul în care 

nu este unul dintre părinti, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la frontieră. 

Nu sunt  obligatorii asigurarea medicală de 

călătorie și asigurarea storno însa agenția vă 

recomandă să le aveți. 

B I N E  D E  S T I U T  

Turiștii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore înainte 

de plecare. Fiecare pasager are dreptul la maxim un 

bagaje de cală cu o greutate totală de până la 20 kg 

și un bagaj de mână care nu poate depăși 7 kg. Nu 

trebuie sa aveți în bagajele dumneavoastră obiecte 

care ar putea pune în pericol siguranța aeronavei 

sau a pasagerilor. Orarul de zbor se poate modifica, 

astfel, el va fi comunicat cu exactitate înainte de 

plecare. Clasificarea hotelurilor este dată de 

autoritațile în domeniu din respectiva țară. Agenția 

își rezervă dreptul de a reordona programul 

excursiilor, în anumite situații speciale, cu 

respectarea în totalitate a serviciilor. 

Agenția nu face partaje la cazare. 

 



 
3

Hotel Roda Beach Village 5* - All inclusive 
 

 

DATE DE PLECARE 2018 

STANDARD 
Loc în 

DBL GV 

FIRST MINUTE 
Loc în DBL GV 
cu REDUCERE 
30% aplicată 
până la 28.02 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL GV cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 

31.03 
 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL GV cu 
REDUCERE 10% 
aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 
SPECIALĂ    

Locuri 
limitate 

29.05 754 € 528 € 566 € 603 € 641 € 

05.06, 18.09 799 € 559 € 599 € 639 € 679 € 
12.06 865 € 606 € 649 € 692 € 735 € 

11.09 879 € 615 € 659 € 703 € 747 € 
04.09 924 € 647 € 693 € 739 € 785 € 

19.06 929 € 650 € 697 € 743 € 790 € 
28.08 999 € 699 € 749 € 799 € 849 € 

26.06, 03.07 1058 € 741 € 794 € 846 € 899 € 
10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 

14.08, 21.08 
1170 € 819 € 

878 € 936 € 995 € 

Reducere cazare in camera DBL 
cu pat suplimentar/ fiecare 
persoană 

30 € 

Supliment SGL GV 319 € 

Supliment SV/ fiecare persoana/ 
sejur 

40 € 

Supliment Sea Front View / 
fiecare persoana/ sejur 

90 € 

Supliment DBL Sharing Pool/ 
fiecare persoana/ sejur 

50 € 

Supliment Family Room GV/ 
fiecare persoana/ sejur 

100 € 

Supliment Family Room SV/ 
fiecare persoana/ sejur 

150 € 

Supliment Family Room sharing 
Pool / fiecare persoana/ sejur 

220 € 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de :                      

-               30% avans la inscriere ; 

- restul pana la 75% la 

expirarea perioadei de EB ; 

- 25% cu 21 de zile inainte 

de check-in.  

 

Rezervările făcute în perioada de first 

booking/early booking nu permit 

modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau 

suplimente. 

� Localizare: Roda Beach Village  este situat la 36 km de oraşul Corfu și de 
aeroport, în stațiunea Roda. 
� Facilități hotel: Hotelul Roda Beach oferă zone comune elegant concepute pentru 
a cra un sentiment de lux pentru oaspeţii săi. Acesta deține 4 restaurante, 4 baruri, 6 
piscine exterioare, 2 piscine pentru copii, mini club, 2 terenuri de tenis, tenis de masă, 
volei pe plajă, polo de apă, centru SPA, magazine de suveniruri, internet corner, rent a 
car, spălătorie, parcare.  
� Plaja:  Hotelul este situat pe plajă – dispune de plajă privată, plajă lată, de nisip, 
cu șezlong-uri și umbreluțe gratuite. 
� Facilități camere: Camerele hotelului Roda au fost complet renovate, au vedere 
la mare sau grădină și dispun de facilități moderne. Toate camerele sunt dotate cu aer 
condiționat (gratuit), televizor, telefon, mini bar, seif (contra cost), baie cu duș sau 
cadă, uscător de păr, balcon sau terasă.  
� Facilități pentru copii: Hotelul dispune de loc de joacă pentru copii, mini club, 2 
piscine cu tobogane, piscină cu apă de mare cu secțiune pentru copii. 
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Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT la cazare;  
Primul copil 2-12.99 ani plătește doar 140 € biletul de avion + taxe aeroport.  

Primul si al doilea copil 2-12.99 ani gratuit în Family Room  
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 
 


