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HOTEL DELFINI 2* 
Mic dejun 

Ammoudia este o micuță stațiune situată pe coasta nord-vestică a Greciei, cu ieșire la Marea Ionică, situat într-un cadru de o frumusețe 
naturală remarcabilă, la doar 15 km de stațiunea Parga, chiar la estuarul râului Acheron. Ammoudia dispune de o plajă lungă de nisip cu ape de 
mică adâncime și o atmosferă destinsă, tipic grecească, tavernele și barurile de pe plajă întreținând aerul calm de vacanță. Datorită acestor 
beneficii și nu numai, Ammoudia este destinația perfectă pentru familiile sau cuplurile care își doresc o vacanță liniștită, în spiritul tradițional al 
Greciei. 
Localizare: Hotelul este amplasat în centrul stațiunii Ammoudia, la 80 de metri de plajă. 
Facilităţi hotel: Hotelul dispune de restaurant, terasă, camere cu doua și trei paturi, internet Wi-Fi gratuit în spațiile publice. 
Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu televizor, frigider, aer condiționat (contra cost – 5 euro/ camera/ zi – se achită la fața locului) , 
balcon/terasă și baie cu duș. 
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere). 
Rezervari: tel. 0749 262390; 0351 181739; email: adielatravel@yahoo.com 
 

TRANSPORT 
Supliment transport autocar din București  85 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Luni; 
Intrare la cazare in fiecare Marti. 

PLECARI 
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% aplicată până la 28.02.2018 

07.05 42 € 29 € 

14.05, 24.09 75 € 53 € 

21.05, 17.09 109 € 76 € 

28.05, 10.09 125 € 88 € 

04.06 159 € 111 € 

11.06 175 € 123 € 

18.06 209 € 146 € 

25.06, 02.07, 09.07, 03.09 230 € 161 € 

16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08 249 € 174 € 

Supliment SGL 145 € 

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 €. 

 
Observații: Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
 
CONDIȚII DE PLATĂ 
Camere Standard 

• Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoana la inscriere;  
• 30% pana la 31.01.2018;  
• 60% pana la 31.03.2018;  
• 100% cu 21 zile inainte de check-in. 

Camere Best Deal 
• Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 50% la înscriere, restul de plată pȃnă la expirarea perioadei de Early Booking.  

Rezervările efectuate în perioada de first minute /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. 
 
TARIFUL INCLUDE  

• 7 nopţi cazare; 
• Masa in functie de variant de cazare aleasa; 
• Însoţitor de grup din partea agenţiei (la autocar);  
• 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 
(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. 
 
TARIFUL NU INCLUDE 

• Transport autocar; 
• Asigurare medicala de calatorie si asigurarea storno; 
• Taxele de intrare la obiectivele turistice 
• Programe optionale 

 
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 – Sofia – 
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 Vila Billis. 

� 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-i incante la tot pasul. 
*  Paxos-Antipaxos. 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 
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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 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 în Romania în cursul dimineții în funcție de condițiile de trafic și de formalitațile vamale. 
 
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 120 € 
Piatra Neamṭ***** 6:50 Hotel Central 115 € 
Iaṣi 6:00 Billa, Str.Arcu 29 110 € 
Roman 7:20 Gară CFR Roman 105 € 
Bacău 8:05 Parcarea Stadionului Municipal 105 € 
Adjud 9:05 Parcare OMV 105 € 
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 105 € 
Tulcea 9:00 Parcare Hotel Esplanada 105 € 
Sibiu* 8:30 Parcare Muzeul de Stiinte Naturale – Bdul. Corneliu Coposu 110 € 
Râmnicu Vâlcea* 10:30 Sala Sporturilor Traian 100 € 
Pitești* 11:45 Parcare Hotel Muntenia 95 € 
Craiova* 9:00 Benzinaria Rompetrol – Bdul Decebal 85 105 € 
Balş* 9:45 Monumentul Eroilor - în Centru 105 € 
Slatina* 10:30 Benzinăria Lukoil - ieşire spre CR, podul Oltului 100 € 
Cluj Napoca** 5:00 Sala Sporturilor Horia Demian 120 € 
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 Mall Alunis - sens giratoriu 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 Bucureşti; ** Transfer Oradea; *** Transfer Timişoara; **** Transfer Voiteg; ***** Transfer Bacău 
 
OBSERVAȚII 

• Orele sunt informative și pot suferi modificări în funcție de trafic; 
• 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 

 


