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Corfu- Farmecul Lagunei Albastre 
 

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 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. 
 

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

 Asigurare medicala de calatorie si 

asigurarea storno; 

 Bilet ferry-boat Igoumenitsa-Corfu-

Igoumenitsa: 20€/ pers (tariful poate 

suferi modificări datorită creșterii 

costului combustibilului). 

 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. 

 

 

Program  
 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 Eleni Manesi. 
 

 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 
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Igoumenitsa  - Ioanina - Grevena – Promahonas - Kulata – Sofia – Romania. 
 

 ZIUA 10 - Din nou acasă !!! 

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 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 Bucureşti** Transfer Oradea*** Transfer Timişoara**** Transfer Voiteg 
***** Transfer Bacău 
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; 

 

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  

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. 

 
 

 

http://maps.google.com/maps?q=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&hl=en&ie=UTF8&ll=44.457402,26.089225&spn=0.003592,0.006877&sll=37.0625,-95.677068&sspn=32.66491,56.337891&vpsrc=6&hq=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&radius=15000&t=h&z=17
http://maps.google.com/maps?q=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&hl=en&ie=UTF8&ll=44.457402,26.089225&spn=0.003592,0.006877&sll=37.0625,-95.677068&sspn=32.66491,56.337891&vpsrc=6&hq=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&radius=15000&t=h&z=17
http://www.mae.ro/travel-conditions
https://www.politiadefrontiera.ro/
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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 Best 

Deal 

FIRST MINUTE 

Loc în DBL Best Deal cu 

REDUCERE 45%  
aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING                                                                                                               
Loc în DBL cu 

REDUCERE 40% 
aplicată până la 15.05 

OFERTĂ 
SPECIALĂ                              

Locuri limitate 

24.09 75 € 41 € 45 € 53 € 

14.05, 17.09 90 € 50 € 54 € 63 € 

21.05, 28.05, 10.09 115 € 63 € 69 € 81 € 

04.06 150 € 83 € 90 € 105 € 

11.06, 27.08, 03.09 183 € 101 € 110 € 128 € 

18.06, 25.06, 02.07 206 € 113 € 124 € 144 € 

10.07 223 € 123 € 134 € 156 € 

16.07, 23.07, 30.07, 

06.08, 13.08, 20.08 
264 € 145 € 158 € 185 € 

Reducere cazare în 
cameră DBL cu pat 
suplimentar/ fiecare 
persoana 

10 € 

Supliment SGL 110 € 
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-14.99 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 €. 
 
 
 

 

 Localizare: Complexul de apartamente este situat in statiunea Ipsos, din Insula 

Corfu, la 200 m de plaja. 

 

 Facilitati hotel: Vila Eleni beneficiaza de 2 km de plaja cu nisip si pietricele, 

premiata cu steag albastru si ofera nenumarate posibilitati de petrecere a timpului, 

de la taverne in aer liber, baruri si cluburi de noapte, la sporturi acvatice, ca 

waterskiing, banana rides, ring rides, diving. Piscina uriasa este cu siguranta 

punctul atractiv al complexului. Tot la piscina vei gasi sezlonguri si un pool bar. 

 

 Facilitati camere: Toate camerele vilei sunt dotate cu TV, frigider, chicineta cu 

plita electrica, vesela, grup sanitar propriu cu dus, aer conditionat (optional, 6 

Euro/camera/zi). 

 

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

Aparments Eleni Manesi – Self Catering 
 

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 
 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. 
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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 35%  
aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING                                                                                                               
Loc în DBL cu REDUCERE 30% 

aplicată până la 30.04 

OFERTĂ 
SPECIALĂ                              

Locuri limitate 

24.09 75 € 49 € 53 € 60 € 

14.05, 17.09 90 € 59 € 63 € 72 € 

21.05, 28.05, 10.09 115 € 75 € 81 € 92 € 

04.06 150 € 98 € 105 € 120 € 

11.06, 27.08, 03.09 183 € 119 € 128 € 146 € 

18.06, 25.06, 02.07 206 € 134 € 144 € 165 € 

10.07 223 € 145 € 156 € 178 € 

16.07, 23.07, 30.07, 

06.08, 13.08, 20.08 

264 € 
172 € 185 € 211 € 

Reducere cazare în 
cameră DBL cu pat 
suplimentar/ 
fiecare persoana 

10 € 

Supliment SGL 110 € 
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Un copil 5-14.99 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 €. 


