
 

 

 

                                         AGIOS GORDIS 
 

  

                                    Plaja la Marea Ionica – Insula Corfu       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- in fiecare Luni-   
 

 
 

10 zile/ 7 + 2  nopti 
 

 
1. Suceava-Piatra Neamt-Ia(i-
Bacău-Foc(ani-Galati-Braila-
Buzău-Bucure(ti-Giurgiu 
2. Bra(ov-Ploie(ti-Bucure(ti-
Giurgiu 
3. Sibiu-Rm.Vâlcea-Pite(ti-
Bucure(ti-Giurgiu 
4. Arad-Timi(oara-Lugoj-
Caransebe(-Dr.Tr.Severin-Craiova-
Calafat Pod 
 
 

 
Minim 50 % 

 

 
 

  Autocarele transportatoare sunt cele 
mai moderne din industria turistica, 
toate clasificate 3*, echipate cu sistem 
audio-video, aer conditionat, scaune 
rabatabile. 
- turistii se vor prezenta la locul de 
imbarcare cel putin cu jumatate de ora 
mai devreme fata de orele de plecare 
mentionate. 
- pentru plecarile din tara pot aparea 
intarzieri pe traseu din diverse motive 
care nu tin de agentia noastra (trafic). 
-asezarea in autocar va fi realizata de 
catre ghidul insotitor conform 
diagramelor de imbarcare (in functie de 
ordinea inscrierii turistilor in agentie). 
- autocarul face popasuri pe traseu la 
aproximativ 3 ore.  
- distanta Bucuresti – Corfu este de 
aproximativ 1100 km, pe care ii 
parcurgem in aproximativ 20 ore. 
- clasificarea hotelurilor este data de 
autoritatile in domeniu din tara 
respectiva. 
- cazarea incepe cu ora 14.00 in prima 
zi de sejur iar eliberarea camerelor se 
va face in functie de regulamentul 
intern al fiecarei unitati de cazare in 
jurul orelor 10.00. 

 

 
       
    Corfu este insula padurilor şi muntilor, 
cu sate cu case albe, ascunse in văi, 
stranduri cu nisip si cu locuitori vestiti 
pentru ospitalitatea lor. Insula  dispune de 
toate trasaturile necesare pentru o vacanta 
perfecta, imbinand stilul grecesc cu cel 
italian. Descoperiti această pera a Marii 
Ionice de o frumusete captivanta.  
 
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 Hotel Aquis Agios Gordis 4*+. 
 
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 
Vlacherna 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 Antipaxi 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 
Igoumenitsa – Ioanina - Promahonas - 
Kulata – Sofia – Romania. 
 
ZIUA 10 - Din nou acasa!!! 
Sosim in Romania in cursul diminetii in 
functie de conditiile de trafic si de 
formalitatile vamale. 

 

Durată 

 

Plecări din 
 

Avans la inscriere 

Bine de (tiut 

 

Plecări 

HOTEL  
 AQUIS AGIOS 

GORDIS 4*+ 

REDUCERE  
de până la 

25% 



 
 
 
La frontiera  este obligatorie detinerea 
unei carti de identitate sau pasaport 
valabil minim 6 luni. 

Pentru a putea iesi din tara, copiii sub 
18 ani trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii: sa calatoreasca 
cu cel putin un adult insotitor, sa aiba 
asupra lor acordul ambilor parinti (sau 
al parintelui care nu-i insoteste) 
legalizat la notariat. 
 
 
 

Oras Ora Locatie 

Suceava 08:30 
Hotel 

Bucovina 

IaBi 09:30 
Billa, Str 

Arcu, nr.29 
Piatra 
Neamt 

10:30 Hotel Central 

Bacău 11:30 
Parcare 
Stadion 

Municipal 

FocBani 13:30 
Benzinarie 

Mol 
Galati 13:00 McDonald’s 

Braila 13:30 Hotel Traian 

Buzău 15:00 Petrom Vamă 

BraBov 13:00 
McDonald’s – 

Bos. Buc 
PloieBti 15:00 Petrom Metro 

Sibiu 12:00 

Hotel Select – 
ex Motel 

Petrom –Pod 
Cibin 

Constanta 13:00 
Stadion CFR 
(capat troleu) 

Rm.Vâlce
a 

14:00 Peco Dacos 

PiteBti 15:30 
McDonald’s - 

Gară 

Bucure(t
i 

17:00 
Autogara 
Christian 

Tour 

Deva 10:30 McDonald’s 

Arad 11:00 Gară 

TimiBoar
a 

12:00 

Statie autobuz 
(vizavi de 
Parcare 
Modex) 

Lugoj 13:00 Peco OMV  

ReBiBa 13:30 
Peco 

Rompetrol 
Caransebe

B 
14:00 Gară 

Dr. Tr. 
Severin 

17:00 

Peco 
Rompetrol-

ieBire 
Craiova 

Craiova 21:00 
Casa 

StudenBilor 
*Transferurile din Ńară sunt valabile 
pentru minim 5 persoane. 

 

 

HOTEL AQUIS AGIOS GORDIS 4****+ 
-aquis all inclusive- 

 

Loca(ia: Hotelul se află situat deasupra plajei cu nisip, la 12km de aeroport, la 
500 m de centrul statiunii Agios Gordis care ofera turistilor toata gama de 
facilităti de la  magazine, baruri, restaurante şi taverne. 
Facilită(i camere: camerele sunt complet renovate dotate cu  televizor LCD cu 
satelit,  telefon direct, internet wi-fi (contra-cost), mini frigider, uscător de păr, 
balcon, grup sanitar propriu cu duş sau cadă, aer condiBionat individual inclus în 
tarif, seif (contra cost). 
Activită(i: wellnes club (masaj, saună, jacuzzi, tratamente faciale), centru 
fitness, tenis de masă, sală de jocuri, animaBie, coafor. 
Piscină: piscină exterioară, pool bar, sezlonguri şi umbrele gratis la piscină, 
contra cost pe plaja publică. 
Mese: Sistem Aquis All inclusive, mese si băuturi pe toata durata zilei conform 
programului hotelului. 
Alte facilitati: receptie, exchange, spalatorie, serviciu de desteptare, rent-a-car, 
acces internet, mini market, servicii medicale. 

CAMERE CU VEDERE LA MARE!!! 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din Bucure(ti 
85 €/pers 

Plecări cu autocar în fiecare Luni 
Intrare la cazare în fiecare Mar(i 

Plecări 
STANDARD Loc 

în DBL 

FIRST MINUTE 
Loc în DBL cu REDUCERE 

25%  
aplicată până la 20.03 

04.05 325 € 249 € 
11.05 355 € 266 € 
18.05 419 € 314 € 
25.05 519 € 389 € 

01.06, 08.06, 21.09 569 € 427 € 
15.06, 14.09 590 € 443 € 
22.06, 07.09 610 € 458 € 

29.06, 06.07, 31.08 650 € 488 € 
13.07, 24.08 685 € 514 € 

20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 
17.08 

705 € 529 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 
suplimentar 

30 € 

Supliment SGL  300 € 
Suceva, Piatra NeamB, IaBi, ConstanBa – 115 €, BraBov – 110 €, Bacău, GalaBi, Brăila, 

Sibiu, – 105 €, Deva, Arad – 101 €, FocBani, Rm.Vâlcea – 100 €, Buzău, PloieBti, PiteBti – 
95 €, TimiBoara, Lugoj, ReBita, Caransebes, Drobeta Tr-Severin, OrBova, Craiova – 91 € 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/camera  la înscriere diferenta de plata 
pana la 50% la 15.03 si restul pana la 100% a se achita cu 14 zile inainte de plecare. Rezervările 
făcute în perioada de first/ 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. 
 

 
REDUCERE 

De pana la 25% la cazare 
Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

Servicii incluse : 
7 nopŃi cazare cu all inclusive; 
ÎnsoŃitor de grup din partea agenŃiei 
(la autocar) si asistenta turistica. 
PreŃul nu include : 
Asigurare medicală de călătorie şi 
asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiectivele 
turistice si programe opŃionale; 
Alte taxe şi cheltuieli personale; 
Bilet ferry-boat Igoumenitsa-Corfu-
Igoumenitsa: 20€/ pers (tariful poate 
suferi modificări datorită creBterii 
costului combustibilului). 

Grila de imbarcare 

Formalitati 



Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 
 
 
 
Gabriela APOSTOL 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
agentia de turism 
LINEA BLU TRAVEL 
Bd. 21 Decembrie 54-56 
Cluj-Napoca; 400094; ROMANIA 
Tel/Fax: 00 40 264 595 225 
Tel: 0725 518942 
Email: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
Web:   www.lineablutravel.ro 

 

Contact 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Blvd. 21 Decembrie Nr. 54-56, Cluj-Napoca,    Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca 
Tel/Fax;  0264 595225 0725518942    Tel: 0264 591037; Fax: 0264 595145 
Email: office@lineablutravel.ro ;           Web: www.lineablutravel.ro 

 


