Charter Avion - Plaja la Marea Ionica

SENIOR VOYAGE este conceptul gratie
caruia cetatenii europeni de peste 55 ani (si
nu numai) – implicit si romanii – pot
beneficia de un program complet pentru a-si
petrece vacanta in cele mai cunoscute locuri
turistice pline de istorie in perioada
sezonului turistic redus octombrie-mai.
Ai intrat in Senior Voyage Club?
Nemaipomenit! Inseamna ca poti pleca intro vacanta premium la preturi incredibil de
mici. Vei avea ocazia sa vezi una dintre cele
mai incarcate de istorie tari, Portugalia si sa
impartasesti experienta cu alti seniori din
toate colturile Europei. Pentru ca totul sa fie
usor si accesibil pentru toti, grupul de
companii care activeaza sub umbrela
Memento Holidays subventioneaza si
negociaza costurile calatoriei facand
produsul Senior Voyage unic pe piata din
Europa. Aceasta initiativa se incadreaza in
sfera asa numitului turism social, oferind
ocazia tuturor sa descopere lumea!
Modul de obtinere al SENIOR VOYAGE
CLUB CARD, precum si regulamentul
dupa care ele functioneaza este disponibil la
adresa seniorvoyage.eu
SENIOR VOYAGE CLUB CARD se
acorda GRATUIT oricarui client care a
calatorit in sezonul trecut prin programele
noastre pentru seniori sau contra cost (25
euro/card) la achizitionarea primului pachet
SENIOR VOYAGE, pentru a putea
beneficia de avantajele cardului

Pret

de la 295 euro/loc in DBL
Plecari

15.04, 22.04, 29.04, 06.05,
13.05, 20.05, 27.05, 03.06
Durata
8 zile/ 7 nopti
Plecari din
Bucuresti
Avans la inscriere
Minim 50%

ZIUA 1
Intalnire la aeroport cu reprezentantul agenţiei
pentru formalitaţile de check-in si imbarcare. Se
ajunge in Corfu, pe aeroportul din Kerkyra în
aproximativ o ora si jumatate, de unde se
realizează transferul la hotel. Cazare la hotel.
ZIUA 2 – 8 Propunem urmatoarele excursii:

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.

BONUS: TUR PANORAMIC ORAS CORFU
Excursii opţionale:
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 Antipaxi 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, plantați de
venețieni cu peste 300 de ani in urmă.

ZIUA 8
După micul dejun, transfer la aeroport,
unde are loc imbarcarea. Sosire in ţară.

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.

Potrivit mitologiei grecesti, numele de CORFU
(KERKYRA – in limba greaca) provine de la
numele nimfei Korkira, fiica lui Assopos. Zeul
marilor, Poseidon, s-a indragostit de nimfa si a
rapit-o aducand-o pe insula. Homer a fost cel
dintai care a cantat frumsetile insulei, amintind in
opera sa Odiseea, ca pe coastele insulei, Ulise a
fost aruncat de furtuna si gasit de Nausica, fiica
regelui Alcinous. Regele feacilor i-a pus la
dispozitie o corabie cu care a ajuns in patria lui
Itaca.
Centrul istoric al orasului Corfu Town este
ridicat intre doua fortarete care marturisesc
istoria europeana ce dateaza de mai bine de o mie
de ani, acesta fiind pricipalul motiv pentru care
acesta a fost integrat in Vestigiile Istoriei lumii
apartinand UNESCO.
De vizitat: Muzeul Arheologic, Muzeul Artei
Asiatice, Palatul Achillion din Gastouri, Pelekas.
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.
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.
Kassiopi – Fermecatoarea statiune este situata pe
o mica peninsula in nord-estul insulei Corfu, la
doar 36 km de oras si aeroport. Statiunea este
unica pe insula, avand atat o localizare
pitoreasca, dar si suficienta istorie pentru a-si
multumi turistii. O vacanta in Kassiopi va avea
ca incadrare muntele Pantokrator cu plantatiile de
maslini, vita de vie si citrice si marea Ionica, cu
privire catre coasta Albaniei.
Acum o statiune linistita, cu strazi inguste si un
port de agrement inconjurat de baruri si
restaurante, Kassiopi si-a castigat renumele
datorita regelui Neronas care a dispus contruirea
bailor romane de aici.

Servicii incluse
Bilet avion cursă charter;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopţi cazare hotel;
Demipensiune + apa si vin la masa (1
pahar);
BONUS – Excursie ½ zi
Tur panoramic oras Corfu;
Asistenta turistica in limba romana.

Tariful nu include
Taxe de aeroport– 95 €/ persoană;
Asigurare medicală de calatorie și
asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opţionale.

Bine de știut
Turiștii se vor prezenta la aeroport cu 2
ore înainte de plecare.
Greutatea maximă admisă gratuit la
bagajul de cală este de 20 kg.
Transportul bagajelor care depașesc
cantitatea admisă gratuit este supus unor
tarife. Bagajul de mână nu poate depași
7 kg.
Nu trebuie sa introduceţi in bagajele
dumneavoastră obiecte care ar putea
pune in pericol siguranţa 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
institutţile autorizate din Grecia.
Hotelurile mentionate pot fi înlocuite cu
hoteluri similare fără a afecta tariful.

Formalitaţi
La frontieră este obligatorie deţinerea
unei carţi de identitate sau a unui
pașaport valabil minim 6 luni.
Nu este obligatorie asigurarea medicală
de călătorie, însa agenţia vă recomandă
să aveti.
Pentru a putea ieși din ţară, copiii sub
18 ani trebuie sa îndeplinească
urmatoarele condiţii: să călătorească cu
cel puţin un adult insoţitor, sa deţină
asupra lor acordul ambilor parinţi (sau
al părintelui care nu-i insoţește) legalizat
la notariat; adultul care ii insoţește, în
cazul în care nu este unul dintre părinţi,
trebuie sa aibă cazier judiciar pe care să
il prezinte la frontieră. Mai multe
informaţii pe www.politiadefrontiera.ro.

Clima
Insula se bucura de o clima
mediteraneana cu ierni blande si veri
revigorante.

HOTEL MEMENTO KASSIOPI RESORT 3*+
- DEMIPENSIUNE –
www.memento-hotels.com

REDUCERE
De pana la 15% la pachet

Hotel Memento Kassiopi Resort 3*+ este locul ideal pentru vacanţe placute şi relaxante oferind o atmosfera linistita
pentru o vacanta memorabila.
Localizare: Hotelul este situat in frumoasa insula Corfu , la doar 10 minute mers de satul Kassiopi, in apropiere se
afla plaja, magazine, restaurante, aeroportul este la aproximativ 38 km.
Hotelul ofera o varietate de facilitaţi precum: 4 piscine, o piscina pentru copii, sezlonguri si umbrele la piscine,
teren de tenis, sala de fitness, sauna, masa de billiard, tenis de masa, teren de baschet, rent a car, market, internet,
schimb valutar, aer conditionat, bar, restaurant, servicii receptie 24 de ore, seri tematice ( seara greceasca, quiz
night, karaoke, bingo), seif la receptie.
Facilitati camere: oaspeţii se pot relaxa in camere spaţioase, frumos decorate, care sunt complet echipate cu baie
proprie, televizor, frigider, aer conditionat (contra-cost), balcon, telefon, uscator de par, chicineta complet utilata.
Plecari
15.04 - Paste
22.04, 29.04, 06.05, 13.05,
20.05, 27.05, 03.06

Oferta Speciala
Loc in DBL
349 €
295 €

Reduceri si suplimente:
Supliment SGL: 150 euro
Copil 0-1.99 ani GRATUIT (fara a beneficia de loc in avion)
Copil 2-12.99 ani plateste 140 euro (la care se adauga taxa de aeroport 95 euro/pers). Se accepta 1 copil cazat in camera DBL
standard cu doi adulti sau 2 copii cazati in camera Family cu 2 adulti. (ambii copii beneficiaza de tarful de 140 euro).
Supliment Family Room 2+2/3+1: 50 euro/persoana
Observatii:
* Persoanele care nu au insotitor cu varsta peste 55 ani platesc supliment 50 euro/sejur 7 nopti.
BONUS! Pentru posesorii de Senior Voyage Club Card nu se percepe acest supliment.
* Excursiile optionale pot suferi modificari iar programul concret, desfasurat pe zile, al excursiilor optionale se va primi la
destinatie.
* Grupul minim pentru a se organiza excursiile optionale este de minim 20 persoane.
* Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul de
zbor.
* Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative similare.
* Conditiile de penalizare in caz de anulare sunt urmatoarele: 50% din costul excursiei pentru retragere de la data confirmarii
pachetului pana la 31 de zile inainte de plecare; 75% din costul excursiei pentru retragerea de la 30 de zile pana la 21 zile
inainte de plecare; 100% din costul excursiei pentru retragere sub 20 zile inainte de plecare.
* Pentru acest program nu se pot face partaje.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.

