
  
PROGRAM CHARTER AUTOCAR/INDIVIDUAL         

 
 

 
 
Parga– Perla Marii Ionice

 

Reduceri de 
pana la 40% 
 

P L E C A R I  

• In fiecare Luni 

 

P L E C A R I  D I N  
Bucuresti, Brasov, Ploiesti, Suceava, 
Piatra Neamt, Iasi, Bacau, Focsani, 
Galati, Braila, Buzau, Constanta, 
Sibiu, Rm. Valcea, Pitesti, Craiova, 
Slatina, Cluj, Oradea, Arad, 
Timisoara, Deva, Lugoj, Drobeta 
Turnu Severin, Orasova, 
Caransebes, Resita, Voteig 

 

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

• Minim 30% - camera standard 

• Minim 50% - camera promo 

 

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

• 7 nopţi cazare; 

• Masa in functie de varianta de 

cazare aleasa; 

• Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);  

• Asistență turistică pe perioada 

sejurului. 
*Asistenta turistica este asigurata de 

reprezentantii din destinatie si include 

preluarea,insotirea si conducerea turistilor de 

la punctul de sosire spre locul de cazare 

(pentru turistii care opteaza pentru transport 

autocar) 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  

• Asigurare medicala de calatorie si 

asigurarea storno; 

• Taxele de intrare la obiectivele turistice 

• 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. 

UTOCAR/INDIVIDUAL          

Perla Marii Ionice 

Program  

� ZIUA 1 - Către  Grecia…  
Intalnire cu însoţitorul de grup la ora  şi locul stabilite în diagrama de plecări 
(anexată la pagina următoare). Plecare spre Parga pe traseul  România 
Promahonas – Ioannina – Parga. Pe timpul nopţii, se va traversa Bulgaria.

� ZIUA 2  - Parga 
În 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. Cazare Elena Apartments. 

� ZIUA 3– 8  Vă propunem să participati la următoarele excursii 
optionale: 
* Turul Insulelor Ionice. In aceasta excursie veti avea ocazia sa vizitati 
frumoasele insule din Marea Ionica: Lefkada, Kefalonia, Ithaka, Scorpios si 
Meganisi, unde se viziteaza Pestera Papanikolis, celebra pentru submarinul din 
cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Veti admira frumoasele plaje din Lefkada, veti 
merge pe urmele lui Ulise in Itaka, iar apoi spre Insula Scorpios, proprietate a 
familiei Onassis. 
* Mituri. Daca esti pasionat de legende, nu trebuie sa ratezi excursia care te va 
purta prin locurile de importanta istorica din zona. De la primul oracol din istorie, 
“Oracolul mortii”, primul oracol cunoscut din istorie, la Zalogo, un loc recunoscut 
pentru autosacrificare si raul Acheron din satul Gliki, locul unde in Antichitate se 
spune ca ar fi curs raul Styx...toate acestea vor crea o atmosfera de neuitat. 
* Zagoria si Canionul Vikos. Regiunea Zagoria, “tinutul din spatele muntilor”, 
este o zona de o frumusete naturala incredibila, unde se afla si canionul Vikos, 
fiind recunoscut ca cel mai adanc din lume in concordanta cu latimea sa. In 
aceasta regiune, se gasesc multe poduri de piatra bine conservate ce erau 
traversate in trecut de magari cu desagi cu provizii catre munti. Pentru pasionatii 
de fotografie, peisajele spectaculoase nu vor inceta sa
*  Paxos-Antipaxos. Conform mitologiei grecesti, aceste 2 insule au fost create de 
Poseidon, Zeul Marii, prin lovirea celei mai sudice par
trident. Prima oprire va fi in Antipaxos, unde veti putea face snorkeling si sa 
inotati in apele cristaline. Croaziera va continua spre Pesterile Albastre, dupa 
care vom face o oprire in oraselul Gaios din Paxos unde veti avea 
pentru a descoperi orasul, pentru a face cumparaturi sau pentru a servi masa la 
una din tavernele cu specific pescaresc.  
* Meteora. Nu poti sa ratezi acest loc spectaculos, unde Stancile Meteorei practic 
„suspendate in aer” iti vor taia respiratia. Formatiunile de piatra ce se ridica din 
sol s-au format acum mii de ani si in prezent gazduiesc manastiri. Dupa vizitarea 
acestora, se va face un popas in satul traditional de munte, Metsovo, renumit 
pentru branza afumata, carnati si un delicious vin local.
� ZIUA 9- Catre Romania 
In cursul dupa-amiezii, vom parasi insula si ne vom indrepta catre portul Preveza 
pentru a traversa pe continent. Ne vom continua drumul spre tara pe traseul ales.

ZIUA 10 - Din nou acasa!!!Sosim in Romania in cursul diminetii in functie de 

conditiile de trafic si de formalitatile vamale. 1

Intalnire cu însoţitorul de grup la ora  şi locul stabilite în diagrama de plecări 
Plecare spre Parga pe traseul  România – Sofia – 

Parga. Pe timpul nopţii, se va traversa Bulgaria. 

În 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 

8  Vă propunem să participati la următoarele excursii 

. In aceasta excursie veti avea ocazia sa vizitati 
frumoasele insule din Marea Ionica: Lefkada, Kefalonia, Ithaka, Scorpios si 

i, unde se viziteaza Pestera Papanikolis, celebra pentru submarinul din 
Al Doilea Razboi Mondial. Veti admira frumoasele plaje din Lefkada, veti 

merge pe urmele lui Ulise in Itaka, iar apoi spre Insula Scorpios, proprietate a 

Daca esti pasionat de legende, nu trebuie sa ratezi excursia care te va 
purta prin locurile de importanta istorica din zona. De la primul oracol din istorie, 
“Oracolul mortii”, primul oracol cunoscut din istorie, la Zalogo, un loc recunoscut 

tosacrificare si raul Acheron din satul Gliki, locul unde in Antichitate se 
spune ca ar fi curs raul Styx...toate acestea vor crea o atmosfera de neuitat.  

Regiunea Zagoria, “tinutul din spatele muntilor”, 
usete naturala incredibila, unde se afla si canionul Vikos, 

fiind recunoscut ca cel mai adanc din lume in concordanta cu latimea sa. In 
aceasta regiune, se gasesc multe poduri de piatra bine conservate ce erau 

ovizii catre munti. Pentru pasionatii 
de fotografie, peisajele spectaculoase nu vor inceta sa-i incante la tot pasul. 

Conform mitologiei grecesti, aceste 2 insule au fost create de 
Poseidon, Zeul Marii, prin lovirea celei mai sudice parti a Insulei Corfu cu al sau 
trident. Prima oprire va fi in Antipaxos, unde veti putea face snorkeling si sa 
inotati in apele cristaline. Croaziera va continua spre Pesterile Albastre, dupa 
care vom face o oprire in oraselul Gaios din Paxos unde veti avea timp liber 
pentru a descoperi orasul, pentru a face cumparaturi sau pentru a servi masa la 

Nu poti sa ratezi acest loc spectaculos, unde Stancile Meteorei practic 
„suspendate in aer” iti vor taia respiratia. Formatiunile de piatra ce se ridica din 

au format acum mii de ani si in prezent gazduiesc manastiri. Dupa vizitarea 
face un popas in satul traditional de munte, Metsovo, renumit 

pentru branza afumata, carnati si un delicious vin local. 

amiezii, vom parasi insula si ne vom indrepta catre portul Preveza 
Ne vom continua drumul spre tara pe traseul ales. 

Sosim in Romania in cursul diminetii in functie de 
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Detalii imbarcare Transport Autocar  

Oraṣul de ȋmbarcare Ora Punctul de plecare Tarif 

Braṣov 10:30 Parcare Hotel Cubix 100 € 

Predeal 11:00 Gară CFR Predeal 100 € 

Sinaia 11:30 Gară CFR Sinaia 100 € 

Ploieşti 12:45 Petrom Metro 90 € 

București 14:30 

Noul Terminal MementoBUS(situat in spatele 
Autogarii IDM, vis-à-vis si de Magazinul IDM si 
Gara Basarab (acces dinspre Sos. Orhideelor/Pod 
Basarab) 85 € 

Suceava***** 4:30 Hotel Bucovina 125 € 

Piatra Neamṭ***** 6:50 Hotel Central 115 € 

Iaṣi 6:00 Billa, Str.Arcu 29 115 € 

Roman 7:30 Gară CFR Roman 110 € 

Bacău 8:15 Parcarea Stadionului Municipal 110 € 

Adjud 9:15 Parcare OMV 110 € 

Focṣani 9:50 Benzinăria Mol 105 € 

Râmnicu Sărat 10:30 Benzinăria Petrom 105 € 

Buzău 11:15 Petrom Vamă 95 € 

Urziceni 12:10 Parcare Lukoil – sens giratoriu 95 € 

Galaṭi 10:00 McDonald's 105 € 

Brăila 10:30 Hotel Traian 100 € 

Constanṭa 10:00 Parcare Crimbogaz - lângă LIDL, pe Bdul I.C. Brătianu 115 € 

Tulcea 9:00 Parcare Hotel Esplanada 115 € 

Sibiu* 8:30 Parcare Muzeul de Stiinte Naturale – Bdul. Corneliu 
Coposu 

115 € 

Râmnicu Vâlcea* 10:15 Sala Sporturilor Traian 100 € 

Pitești* 11:30 Parcare Hotel Muntenia 95 € 

Craiova* 9:00 Benzinaria Rompetrol – Bdul Decebal 85 105 € 

Balş* 9:30 Monumentul Eroilor - în Centru 105 € 

Slatina* 10:00 Benzinăria Lukoil - ieşire spre CR, podul Oltului 100 € 

Cluj Napoca** 5:00 Sala Sporturilor Horia Demian 115 € 

Oradea 8:00 Jumbo (ieșire Arad) 105 € 

Arad 11:00 OMV - dinspre Timişoara 100 € 

Timiṣoara (ieșire 
Belgrad) 

12:00 Gaz Prom / Auchan - Aradului 85 € 

Deva*** 8:00 Benzinăria Petrom 105 € 

Lugoj*** 10:00 Benzinăria OMV (intrare dinspre Timişoara) 105 € 

Drobeta Turnu 
Severin**** 

8:30 Benzinaria Mol – Bd. Tudor Vladimirescu 120 € 

Orṣova**** 9:00 Gară 105 € 

Caransebeş**** 11:00 OMV - dinspre Lugoj 105 € 

Reșiṭa**** 12:00 Benzinăria Petrom 100 € 

Voiteg 13:00 Popas Voiteg 85 € 

 

 

* Transfer Bucuresti** Transfer Oradea*** Transfer Timisoara**** Transfer Voiteg 
OBSERVAȚII 
-Orele sunt informative și pot suferi modificări în funcție de trafic; 
-Transferurile se realizează pentru minim 4 persoane/oraş 
-Turiștii sunt rugați să se prezinte la locul de întȃlnire cu cel puțin 30 de minute înainte de ora 
stabilită; 
-Transferurile se efectuează cu autoturism, microbuz, minibus sau autocar, în funcție de mărimea 
grupului; 
-Distribuirea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierii; 
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F O R M A L I T A T I  
La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate 

Carte de identitate valabila sau 

paşaport valabil minim 6 luni. Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. Pentru a putea 

ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat. Adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

B I N E  D E  S T I U T  
Autocarele agenţiei sunt cele mai 

moderne din industria turistică, 

toate clasificate la 3*, echipate cu 

sistem audio-video, aer condiţionat, 

scaune rabatabile.  

Turiştii se vor prezenţa la locul de 

îmbarcare cu cel puţin jumătate de 

oră mai devreme faţă de orele de 

plecare menţionate.  

Pentru plecările din ţară pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse 

motive care nu ţin de agenţia 

noastră (trafic).  

Aşezarea în autocar va fi realizată 

de către ghidul însoţitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în 

funcţie de ordinea înscrierii 

turiştilor în agenţie).  

Autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.   

Clasificarea hotelurilor este dată de 

autorităţile în domeniu din ţara 

respectivă.  

Cazarea începe cu oră 14.00 în 

prima zi de sejur iar eliberarea 

camerelor se va face în funcţie de 

regulamentul intern al fiecărei 

unităţi de cazare, în jurul orelor 

09.00. 
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HOTEL APARTMENTS ELENA- Self Catering 

Elena Studios reprezintă alegerea ideală pentru turistii care doresc sa beneficieze de o vacanță 
liniștită și confort maxim. Combinația superbă între Marea Ionică, arhitectura din Parga și 
ospitalitatea tradițională va uimi chiar și cei mai exigenți oaspeți. 

� Localizare: Complexul hotel apartments Elena este situat de-a lungul drumului principal 

din Anthoussa Village, la 15 minute de mers pe jos de frumoasa plajă Valtos și la 20 minute de 

mers pe jos de barurile, restaurantele și magazinele din centrul orașului Parga. Aceste studio-

uri au construite in anul 2004 si ultima renovare a fost făcută în 2013. 

� Plaja: Studio-urile sunt situate la 700 metri distanșă fașă de plaja publică, plajă cu nisip 

fin. Șezlong-urile și umbreluțele sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o 

umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost. 

� Facilități vilă: Turiștii se vor bucura de doua piscine în aer liber înconjurate de o terasă 

însorită, locul perfect pentru liniște și relaxare, bar la piscină, seif (contra cost), wi-fi gratuit în 

zonele publice, camere de familie, parcare privată gratuită. Umbrelele și sezlongurile sunt 

oferite gratuite. Cele 3 plaje din Parga (Krioneri, Lichnos si Valtos) oferă posibilitatea 

practicării de sporturi nautice, cum ar fi jet ski și plimbari cu banana pe apa. 

� Facilități camere: Cu un design modern și elegant, care reflectă energie și dinamism, 

hotelul dispune de 47 camere de lux și 4 mansarde într-un complex de 4 clădiri. Camerele au 

vedere la piscină și la munte. Camerele au suficient spațiu pentru a găzdui 2-3 persoane și au 2 

paturi de o persoană, camera de zi si bucătărie. Camera de zi are o canapea extensibilă și 

masă. Există posibilitatea unui al treilea patuț pentru copii. Cele 4 mansarde (suprafata 35 

mp/mansardă) au vedere la piscină și la munte, oferind balcoane mari, ideale pentru a te 

bucura de primele raze ale soarelui și de apusuri de soare senzaționale. Camerele și 

mansardele oferă aer condiționat (contra cost - 6 euro/zi), TV, chicinetă, baie proprie cu duș. 

� Facilități pentru copii: Piscină în aer liber, zonă de joacă, facilităti în cameră (pătuț).  

� Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere). 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  85 €/pers. 
Plecări cu autocar în fiecare Luni; 
Intrare la cazare in fiecare Marti. 

PLECĂRI 

STANDARD  
Loc în 
DBL 

First Minute 
Loc în DBL cu 

REDUCERE 40% 
aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING                                                                                                               
Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05 

 

OFERTĂ 
SPECIALĂ 

Locuri 
limitate 

 
07.05, 14.05 99 € 59 € 69 € 79 € 

21.05, 24.09 131 € 79 € 92 € 105 € 

28.05, 04.06, 10.09, 17.09  165 € 99 € 116 € 132 € 

11.06 199 € 119 € 139 € 159 € 

18.06, 25.06, 03.09 249 € 149 € 174 € 199 € 

02.07, 09.07 299 € 179 € 209 € 239 € 

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 
20.08, 27.08 

325 € 195 € 228 € 260 € 

Reducere cazare  al 3-lea adult în 
studio/ fiecare persoană 

15 € 
  

Supliment SGL 120 €   

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-15.99 ani plătește transportul;   

București, Timișoara, Voiteg – 85 €/ pers., Ploieşti - 90 €, Buzău, Urziceni, Pitești - 95 €, Brașov, Predeal, Sinaia, Brăila, 
Rm.Vâlcea, Slatina, Arad, Reşiţa  - 100 €, Roman, Bacău, Adjud, Focșani, Rm. Sărat, Galați, Constanța, Tulcea, Craiova, Balș, 

Oradea, Deva, Lugoj, Orșova, Caransebeș - 105 €, Iași, Sibiu  - 110 €, Piatra Neamț - 115 €, Suceava, Cluj-Napoca, Dr.Tn.Severin 
- 120 €. 

 O B S E R V A Ț I I  

Copii care au gratuitate la cazare nu 

beneficiaza de pat! 

 

C O N D I Ț I I  D E  P L A T Ă  

Camere Standard 

 - 30% avans la inscriere; 

    - restul pana la 75% la expirarea 

perioadei de EB; 

   - 25% cu 21 de zile inainte de 

check-in. 

 

Camere Best Deal 
Reducerilesuntvalabilepentruplataun

uiavans de minim 50%   la înscriere, 

restul de platăpȃnă la 

expirareaperioadei de Early Booking.  

 

Rezervărileefectuateînperioada de first 

minute /early booking nu permit modificări 

de numesauanulări. Reducerile se 

aplicădoar la pachetul de bază, acesteanu 

se aplică la taxesausuplimente. 

 


