
 

 

 

 

                                Plaja la Marea Mediterana 

MediteranaMeditera                      

  
 
 

 

-in fiecare vineri - 
 

 
 

Bucuresti  
  

 

 

7 nopti 

 
 

25 euro/pers 
 

 

 

Insula Mallorca reprezinta o 

imbinare armonioasa de mare, 

soare si istorie toate scaldate in 

unica lumina mediteraneeana. 

Moneda nationala este euro iar 

majoritatea bancilor, 

restaurantelor, hotelurilor si 

magazinelor accepta carti de credit 

(American Express, Master Card, 

Visa); 

Ora este -1 fata de cea a Romaniei. 

Majoritatea locuitorilor de pe insula 

vorbesc engleza, germana sau alte 

limbi straine in magazine, 

restaurante si hoteluri. 
  

 

 

La frontiera este obligatorie 

detinerea unui pasaport valabil 

minim 6 luni. 

Asigurarea medicala de calatorie nu  

este obligatorie, insa agentia o 

recomanda. 

 

 

 

Bilet avion cursa charter; 
Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

7 nopti cazare hotel; 
Masa in functie de hotelul ales;  

 

 

 

Asigurare medicala de calatorie; 
Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 

Taxa de aeroport 95 €/pers 

Alte taxe si cheltuieli personale; 

Programe optionale; 

 

 
 

  

Turistii se vor prezenta la aeroport 

cu 2 ore inainte de plecare. Fiecare 

pasager pentru zborul din Bucuresti 

are dreptul la maxim un bagaj de 

cala cu o greutate totala de pana la 

20 Kg si la un singur bagaj de mana 

care nu poate depasi 7 Kg. Durata 

zborului Bucuresti-Palma de 

Mallorca 3 ore. 

 

 

 
 

HOTEL LAS ARENAS 4* AI 

LTI FASHION–NAUTIC HOTEL 4* HB 

 
  Mallorca este cea mai mare dintre insulele 

Baleare, situata intre Ibiza si Menorca, in bazinul 

Marii Mediterane. Mallorca are o suprafata de 3640 

kmp, 110 km lungime si 76 km latime (intre N si S).  

Mallorca a fost de-a lungul veacurilor tinta 

constanta a cuceritorilor, fie ca ei s-au numit 

fenicieni, cartaginezi, romani, mauri sau corsari 

spanioli. In 1229, Jaimes I (Jaimes Cuceritorul) - 

rege de Aragon, Catalonia si Rosellon - l-a invins pe 

ultimul guvernator musulman si a dat capitalei 

Medina Maiurca numele de Ciutat de Mallorca - 

astazi, Palma de Mallorca, vechiul nume al orasului 

in timpul romanilor.  

Intreaga insula se bucura de o mare varietate: de la 

coastele si golfurile marginite de palmieri pana la 

lanturile muntoase din interiorul insulei cu inaltimi 

de pana la 1500 m. Cele mai populate statiuni sunt 

pe partea dreapta a golfului Palmei (Can Pastilla, 

Playa de Palma si Arenal) si in partea sud-vestica a 

insulei: Santa Ponca, Palma Nova si Magaluf.  

         

Capitala insulei este Palma de Mallorca, destinatie 

preferata de turistii germani si britanici pentru 

plajele superbe si viata de noapte, fiind situata in 

partea de sud-vest a insulei, intr-un golf.  Orasul 

este puternic marcat de trecutul sau istoric, martor 

fiind caracterul vechi al monumentelor si edificiilor 

istorice. De vizitat caterala La Seu, impunatoarea 

catedrala gotica construita de Jaime I, primul 

cuceritor al isulei, centrul vechi al orasului si El 

Pueblo Espagnol, un muzeu in aer liber cu case tipic 

spaniol, dar de la tipic maur la tipic maiorchin, 

Museo de Mallorca, Fundación Pilar y Joan Miró, 

Muzeul de Arta Spaniola Contemporana. Pentru 

petrecerea timpului liber este indicat golful; exista 

doua terenuri: Club de Golf Son Vida si Golf Son 

Muntaner. 

 

 

Cele mai bune plaje din Mallorca 

El Arenal, cunoscuta deasemenea ca Playa de 

Plama, este marginita de o faleza, de 

magazine, restaurante si discoteci. Plaja, din 

nisip alb fin, are o lungime totala de 4600m si o 

latime de 50m, apa marii este cristalina, iar 

valurile nu sunt foarte puternice.  

Can Pastilla este situata in continuarea plajei 

El Arenal, in apropierea Clubului Maritim din 

Sant Antoni de la Platja, are o lungime de 

270m si o latime de 65m; nisipul (alb si fin) la 

fel ca si apa (cu valuri linistite) sunt de mare 

calitate. Peguera Torá este destul de ingusta 

(180m – lungime, 65m – latime), iar vegetatia 

de pini maritimi ajunge pana la plaja din nisip 

alb si fin. Desi valurile nu sunt foarte puternice, 

se poate practica cu succes windsurf-ul.  

Peguera Plamira este cea mai mare dintre 

plajele din Peguera. Are 570m lungime si 40m 

latime, este formata din nisip alb si fin. Centrul 

urban si faleza ofera o multitudine de servicii: 

restaurante, baruri, magazine, inchiriere de 

sezlonguri si umbrele.  

Peguera Romana dispune de toate serviciile 

specifice unei plaje: sezlonguri, inchiriere de 

hidrobiciclete. Plaja din nisip alb si fin, cu o 

lungime de 85m si cu o latime de 60m, se 

bucura de o frumoasa vegetatie de pini 

maritimi care ajung pana aproape de mare.  

Canyamel este cea mai mare plaja din zona cu 

acelasi nume si este situata intr-un golf 

marginit de doua capuri, la poalele unei zone 

rezidentiale. Plaja, din nisip alb si fin, cu valuri 

moderate, are lungimea de 290m si latimea de 

80m.  

Platja de Muro, situata intre Casetes de 

Capellans si Playa des Drag, este o plaja din 

nisip alb si fin (4200m – lungime, 70m – 

latime), cu ape nu foarte adanci.  

Cala Figuera, situata in zona Cabo Formentor, 

formata din nisip alb si fin (50m – lungime, 

40m – latime), cu valuri moderate, ofera o 

panorama extraordinara. 
 

ORAR DE ZBOR  

Bucuresti / Compania Blue Air: 

 

OTP-PMI 07:30 – 09:50 

PMI-OTP 10:35 – 16:20 

Orarul poate suferi modificari! 

  

 
 

Durata 

 

Avans la inscriere 

Util si practic 

Zi de operare 

Formalitati 

Pretul nu include 

Bine de stiut 

Servicii inluse 

Plecari din 



 

 

 

LTI FASHION – NAUTIC HOTEL 4*, C’an Pastilla 
www.nautichotel.eu   

-demipensiune- 

 

Localizare: Hotelul este situat în C`an Pastilla pe primul rȃnd de hoteluri, vis a vis de plajă și de clubul 

nautic din staţiune. Este localizat la 2 km de aeroport, 6 km de Palma, în apropiere de magazine și 

restaurante, la 100 m de staţia de autobuz. 

Facilităţile hotelului: Recepţie 24h, restaurante cu specific, sală de conferinţe echipată, sală de 

evenimente, bar, lift, room service, spălătorie, facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi, internet wifi. 

Hotelul funcţionează pe un concept nou de îmbinare a ideii de hotel urban și modern cu localizarea 

aproape de mare. 

Facilităţile camerelor: Camerele modern mobilate sunt dotate cu baie propie, uscător de păr, cabină 

de duș/cadă, aer condiţionat, încălzire centralizată, telefon, minibar, seif (extra). 

Piscina: Piscina exterioara pe terasa hotelului, bar la piscină, prosoape de plajă pentru închiriat cu 

depozit. 

Sport și agrement: sporturi nautice, inchirieri biciclete, centru SPA, masaj, saună, jacuzzi, sală fitness. 

 
 

PLECĂRI 

STANDARD FIRST BOOKING EARLY BOOKING 
OFERTA 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 25% 

aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

15.05 

LOCURI 

LIMITATE 

10.06, 17.06 799 € 599 € 639 € 663 € 

24.06, 01.07, 08.07, 

15.07, 09.09, 16.09 
839 € 629 € 671 € 696 € 

22.09, 29.09, 05.08, 

12.08, 19.08, 26.08, 

02.09 

899 € 674 € 719 € 746 € 

Supliment SGL 220 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar  
10 €/ persoană 

Reducere un copil 11-12.99 ani în DBL cu 

2 adulti 
150 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT la cazare 

Un copil 2-10.99 ani gratuit în cameră standard – plăteşte 190 euro transportul + taxe aeroport 

 
 

 

 

 

 

 

 

REDUCERE 

De pana la 25%  

Oferta limitata pana la epuizarea 

locurilor 

     

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 

http://www.nautichotel.eu/


 

  

 LAS ARENAS 4*, C’AN PASTILLA 
mallorca-hotellasarenas.com 

-all inclusive- 

 

Localizare: Situat pe malul mării, hotelul se află în fata Clubului Nautic Ca’n Pastilla. La distantă de caţiva metri sunt 

magazine, restaurante, baruri. Staţia de autobuz ce duce spre centrul oraşului se afla la 100 de metri. 

Facilităţile hotel: Hotelul oferă o serie de facilităţi cum ar fi internet wireless, spălătorie 24 h, servicii de închiriere auto, 

parcare contra cost. Restaurantul hotelului oferă o gama variată de meniuri specifice şi europene. Centru Spa şi Wellness 

(contra-cost) cu ape termale, baie turcească, saună, jacuzzi, piscină încalzită şi o varietate de tratamente corporale. 

Facilităţile camere: Hotelul Las Arenas oferă posibilităţi de cazare în 205 camere spaţioase şi confortabile, decorate cu 

mobilier modern şi dotate cu: aer condiţionat, uscător de păr, telefon cu linie directă, minibar, TV satelit, seif , balcon sau 

terasă. Majoritatea camerelor au vedere spre Golful Palma. Prosoapele se schimbă la cerere, iar lenjeria de pat de două ori 

pe săptămȃnă. 

Piscina: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi o piscină exterioară cu apa dulce, şezlonguri şi umbrele de soare. 

Sport şi agrement: Hotelul este amplasat în locul perfect pentru practicarea sporturilor nautice cum ar fi: navigaţie, 

windsurfing, surf cu vȃsle, snorkeling, scufundări, precum şi ciclism sau drumeţii.  

 
 

PLECĂRI 

STANDARD  FIRST BOOKING EARLY BOOKING 
OFERTA 

SPECIALA 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

15.03 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 15% 

aplicată, până la 

15.05 

Locuri limitate 

10.06, 17.06 822 € 658 € 699 € 723 € 

24.06 849 € 679 € 722 € 747 € 

01.07, 08.07, 15.07, 09.09, 

16.09 
874 € 699 € 743 € 769 € 

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 

19.08, 26.08, 02.09 
906 € 725 € 770 € 797 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar    10 €/ persoană 

Supliment SGL  320 € 

Reducere un copil 11-12.99 ani în DBL cu 2 

adulti 
150 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2 -10.99 ani plătește numai 190 € transportul + taxe aeroport 
 

 

 

REDUCERE 

De pana la 20%  

Oferta limitata pana la epuizarea 

locurilor 

    

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

http://mallorca-hotellasarenas.com/

