
 

 

 

                                    Plaja la Marea Ionica – Parga     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- în fiecare Marti-   
 

 
 

 

8 zile/ 7 nopti 
 

 
 
 

BUCURESTI 
 
 

 
-25 €/pers avans la inscriere (valabil 

pentru rezervari pana la 15.12) 
- 30% pana la 15.12 

- diferenta pana la 60% pana pe 
31.03 

-100% cu pana la 30 zile inainte de 
plecare 

 
 
 
 
1. Cetatea venetiana, un simbol 
al orasului Parga, care vegheaza 
locuitorii sai din cel mai inalt 
punct din oras. 
2. Cea mai frumoasa biserica 
din Parga, Capela Adormirea 
Maicii Domnului care a fost 
construita pe mica insula 
Panagia, vizibila de pe faleza. 
3. Viziteaza imprejurimile si 
afla ce legende inconjoara acest 
mic oras pitoresc. 
4. O plimbare cu persoana 
iubita pe stradutele 
intortocheate, pietruite ce separa 
cladiri albe asezate armonios in 
amfiteatru. 

 
Orar de zbor Blue Air:  
 
OTP – PVK    08:00 – 09:35 
PVK – CFU – OTP 10:20 – 13:15 
 

 
*Orarele de zbor sunt informative si 
pot suferi modificari. 
 
 

 

 
 
Parga este o mica, dar superba localitate 
port, cu puternic accent turistic, fiind 
poate oraselul cu cei mai multi turisti de 
pe malul Marii Ionice. Cu o istorie bogata 
si plina de evenimente, aceasta destinatie 
impresioneaza prin plajele superbe atinse 
de marea de smarald, golfurile linistite si 
strazile romantice. Amplasate in forma de 
amfiteatru, toate cladirile sunt parca 
aranjate una sub alta, iar micile hoteluri si 
vile sunt intrepatrunse armonios printre 
casele vesel colorate cu vedere la portul 
plin de taverne si baruri cu muzica 
specifica greceasca.  
 
ZIUA 1 - Către  Grecia…  
Întalnire la aeroport cu reprezentantul 
agenției pentru imbarcare pe cursa charter 
Bucuresti-Preveza. Ajungem în Preveza 
în aproximativ 1 ora și 30 de minute, unde 
se realizează transferul catre Parga. 
Cazare la hotel in functie de varianta 
aleasa. 
 
ZIUA 2– 7  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 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 8 – Sfarsitul unui sejur de vis... 
După micul dejun, transfer la aeroport, 
unde are loc imbarcarea. Sosire in ţară.  
 

 

Durată 
 

Plecări din 
 

Avans la înscriere 

Plecări  

Nu rata! 

De la  
195 euro/ persoana 

 



 
 

 
 
Tipuri de tursti . Parga este o destinatie 
turistica importanta, mentinand in acelasi 
timp inca farmecul sau grecesc si 
ospitalitatea tipica. 
Un lucru pe care il veti observa in Parga 
este numarul de turisti repetitivi, multi 
venind de la varsta de  5 - 10 ani. Oaspetii 
spun ca nu ar vizita acelasi loc de doua ori, 
dar Parga este o exceptie, ceva ii atrage 
aici.  
Parga atrage toate tipurile de calatori, iar 
grupele de varsta variaza, insa se 
adreseaza in special persoanelor cu varsta 
peste 30 de ani, fiind  foarte popular 
pentru calatorul singur. Parga este un 
mediu sigur pentru copii, dar nu are 
cluburi speciale pentru acestia pe care le 
veti gasi in mai multe statiuni comerciale.   
 
Plajele. Parga si zonele inconjuratoare au 
unele plaje minunate, cele mai multe fiind 
accesibile cu masina. La nord, se regasesc 
golfuri cu ape cristaline. Multe pot fi 
gasite pe drumul dintre Karovastasi, 
Arillas si Sivota. Plajele de la sud de 
Parga tind sa fie lungi cu nisip sau pietris 
si destul de pustii chiar si in toiul verii. In 
Parga puteti lua parte la o gama larga de 
activitati sportive. Aveti posibilitatea sa 
faceti schi nautic, pescuit, windsurfing 
existand zone echipate cu infrastructura 
pentru simulare.  

  

 

 
 
Franturi din istoria orasului .  Pe 
parcursul lungii sale istorii, Parga a fost 
condusa de catre venetieni, turci, francezi, 
rusi si englezi. 
 
In Antichitate, Parga a fost cunoscuta sub 
numele de Torini. Legenda locala spune ca 
o icoana a Fecioarei Maria, pretuita de catre 
localnici, a disparut din oras si a fost a 
gasita de un cioban pe stanca unde 
fortareata venetiana Parga se afla acum. 
Acest lucru a fost luat ca un semn de la 
Dumnezeu ca locatia orasului trebuie 
mutata (din munti, unde s-a dorit initial 
construirea orasului, pe coasta).  
 
Dupa ocupatia venetiana si franceaza, Parga 
a fost predata britanicilor, insa in acelasi 
timp 
Ali Pasa, partidul albanez si partidul turc au 
inceput sa prezinte un interes special pentru 
Parga.  
 
Ali Pasa a incercat de multe ori sa 
cucereasca Parga, construindu-si propria 
cetate mai sus de Parga, la Anthousa, pentru 
a intimida populatia. In cele din urma, a 
reusit, insa tirania de care a dat dovada i-a 
adus moarte in casa sa de pe Insula Nissi 
din Ioannina 
Eliberarea orasului s-a produs odata cu 
razboiul balcanic, cu toate acestea, turcii au 
ramas aici pana in 1924 cand acestia au 
devenit o parte a schimbului de populatie 
intre Grecia si Turcia. 
 
In cele din urma, in 1930, icoanele originale 
cu care locuitorii orasului au fugit in Corfu, 
s-au intors in Parga. Acest capitol final al 
unei istorii turbulente este sarbatorita pe 
data de 15 august a fiecarui an, impreuna cu 
numele Fecioarei Maria. Daca sunteti destul 
de norocosi sa fiti in Parga, veti avea parte 
de sarbatori frumoase si cea mai aglomerata 
zi din calendar. 
 

 
 

Bilet avion cursa charter Preveza; 

Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

7 nopti cazare hotel; 
Self catering; 

Asistenta turistica pe perioada 
sejurului.  

 
 

 
Taxe de aeroport –95 €/pers. 

   Asigurare medicala de calatorie; 

Taxele de intrare la obiectivele 
turistice; 

Alte taxe si cheltuieli personale; 
Programe optionale. 

 
 
 
 
Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 
ore inainte de plecare. 
Fiecare pasager are dreptul la maxim 
doua bagaje de cala cu o greutate totala 
de pana la 20 Kg si la un singur bagaj 
de mana care nu poate depasi 7 Kg. Nu 
trebuie sa introduceti in bagajele 
dumneavoastra obiecte care ar putea 
pune in pericol siguranta aeronavei sau 
a pasagerilor. 
Orarul de zbor se poate modifica, 
astfel, el va fi comunicat cu exactitate 
inainte de plecare. 
Clasificarea hotelurilor este data de 
autoritatile in domeniu din respectiva 
tara. 
Hotelurile mentionate pot fi inlocuite 
cu hoteluri similare fara a afecta 
tariful. 
Asigurarea medicala si asigurarea 
storno nu este obligatorie insa agentia 
va sfatuieste sa o procurati. 
In cazul in care exista un grup mai 
mare de turisti, transferul catre hoteluri 
se va face cu microbuze, intrucat 
strazile inguste nu permit intrarea 
autocarelor 
Zborul este pana la Preveza, de unde se 
face transfer catre Parga (distanta 
Preveza-Parga: 60km). 
  
 
 

 
     La frontiera  este obligatorie 
detinerea unei carti de identitate sau a 
unui pasaport valabil minim 6 luni. Nu 
sunt obligatorii asigurarea medicala de 
calatorie si  asigurarea storno, insa, 
agentia va recomanda sa le aveti. 
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; adultul care ii 
insoteste, in cazul in care nu este unul 
dintre parinti, trebuie sa aiba cazier 
judiciar pe care sa il prezinte la 
frontiera. 

Formalitati 

Bine de stiut 

Servicii incluse 

Tariful nu include  



 
DIMITRAKIS STUDIOS 

-Self Catering- 

 
Administrate de o familie, studiorile Dimitrakis au recomandari foarte bune pentru calitatea si accesul usor 
catre toate facilitatile din Parga.  
Localizare. Aceste studiouri, recent terminate, sunt situate intr-o zona centrala, dar linistita din Parga, departe 
de toate drumurile principale, dar la numai 5 minute de mers pe jos de centrul orasului si la 10 minute de 
principalele plaje din Parga. 
Facilitati hotel. Studiourile sunt in numar de 9, dintre care 3 studiouri sunt potrivite pentru 3 persoane si 6 
studiouri sunt pentru doua persoane. Toate studioruile au balcoane cu mese si scaune. In gradina, exista lamai 
si arbusti si de asemenea sunt disponibile suficiente locuri de parcare pentru autoturisme.  
Facilitati camere. Atractiv mobilate si foarte bine echipate, fiecare studio dispune de aer conditionat (contra 
cost: 5 euro/zi), televizor si chicineta complet utilata cu aragaz electric (nu cuptoare), frigider si aparat de 
cafea.  
 

Plecări  STANDARD  
Loc în DBL 

FIRST  
BOOKING 

Loc în DBL cu  
REDUCERE 

40% 
aplicată până la 

15.03 

EARLY 
BOOKING 

Loc în DBL cu  
REDUCERE 

35% 
aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 
SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09 330 € 198 € 215 € 231 € 

06.09, 13.09 415 € 249 € 270 € 291 € 

21.06, 28.06, 05.07 465 € 279 € 302 € 326 € 

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 
09.08, 16.08, 23.08, 30.08 491 € 295 € 319 € 344 € 

Reducere cazare în studio 3-4 pax 15 €/ persoana 
Supliment SGL 90 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 
Un copil 2-15.99 ani plateste 150 € transportul + taxe aeroport 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
 
**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană  la înscriere, 30% până pe 15.12, 30% până pe 
15.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte 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 40% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 
locurilor 

 
             

 
 
 
 



 
BILLIS STUDIOS 

-Self Catering- 

 
Billis Studios este o afacere de familie, condusă de oameni foarte ospitalieri unde oamenii se simt bineveniți 
și relaxați chiar din prima zi. 
Localizare. Studiourile sunt la 6 minute de mers de centrul orașului Parga și la 400 m. de plaja orașului. 
Facilitati hotel. În apropierea studiourilor există o piață și de asemenea o patiserie/ cofetarie pentru micul 
dejun. Hotelul dispune și de locuri de parcare. 
Facilitati camere. Toate studiourile sunt luminoase și mobilate simplu, cu 2 sau 3 paturi. Printre facilitati se 
numara: aer condiționat (gratuit), TV, balcoane spatioase si baie proprie (cu uscator de par). Fiecare studio 
dispune de o chicinetă cu frigider, două plite (potrivite pentru gustări ușoare), aparat de cafea și ustensile de 
gătit.  

 

Plecări STANDARD  
Loc în DBL 

FIRST  
BOOKING 

Loc în DBL cu  
REDUCERE 

40% 
aplicată până la 

15.04 

EARLY 
BOOKING 

Loc în DBL cu  
REDUCERE 

35% 
aplicată până la 

15.06 

OFERTĂ 
SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09 325 € 195 € 211 € 237 € 

13.09 415 € 249 € 270 € 303 € 

21.06, 06.09 465 € 279 € 302 € 339 € 

28.06, 05.07, 12.07 475 € 285 € 309 € 347 € 

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08, 30.08 499 € 299 € 324 € 364 € 

Reducere cazare în studio 3-4 pax/ fiecare persoană 15 €/ persoana 
Supliment SGL 80 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 
Un copil 2-15.99 ani plateste 150 € transportul + taxe aeroport 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
 
 
**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană  la înscriere, 30% până pe 15.12, 30% până pe 
15.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte 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 40% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 
locurilor 

 

 

 
 
 
 



BACOLI STUDIOS 
http://www.sbacoli.gr/  

-Self Catering- 

 
Bacoli Studios sunt destinația ideală pentru cei care caută o vacanță de neuitat într-un mediu deosebit de prietenos și 
de frumos, de unde aveți posibilitatea de a face excursii în natură. Bacoli Studios pot fi găsite în Parga, un mic oraș 
pitoresc în nord-vestul Greciei, care se află lângă apele limpezi ale Mării Ionice. 
Localizare. Aproape de centru, dar în afara agitației orașului, Bacoli Studios sunt construite în mijlocul unei plantații 
de măslini, lămâi și portocale si sunt situate la doar 5 minute de mers pe jos de centrul orașului. Plaja se afla la o 
distanta de 500 m. de aceste studiouri. 
Facilitati hotel. Renovat in anul 2004, complexul beneficiază de acces la internet Wi-Fi (gratuit) şi oferă o piscină în 
aer liber, o cadă cu hidromasaj şi camere cu aer condiţionat şi balcon privat. 
Facilitati camere. Studiorile sunt in numar de 17, impartite in apartamente cu unul sau doua dormitoare si maisonette. 
Toate camerele sunt dotate cu bucătării complet echipate și băi cu duș sau cadă, aer condiționat (contra cost: 7 €/ zi) și 
balcoane sau terase cu vedere la oraș și la grădinile hotelului. 
 

Plecări STANDARD  
Loc în DBL 

FIRST  
BOOKING 

Loc în DBL cu  
REDUCERE 

35% 
aplicată până la 

31.03 

EARLY 
BOOKING 

Loc în DBL cu  
REDUCERE 

30% 
aplicată până la 

15.06 

OFERTĂ 
SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09 399 € 259 € 279 € 299 € 

21.06 429 € 279 € 300 € 322 € 

28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 
06.09 459 € 298 € 321 € 344 € 

26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 
23.08, 30.08 499 € 324 € 349 € 374 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

15 € 

Supliment SGL 120 € 
Supliment family room/ fiecare persoană 45 € 

Supliment superior family room/ fiecare persoană 60 € 
Un copil 0-1.99 GRATUIT;  

Un copil 2-15.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport;  
Al doilea copil 2-17.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport pentru cazare în family room și superior 

family room 
 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
 
 
**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană  la înscriere, 30% până pe 15.12, 30% până pe 
15.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte 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 35% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 
locurilor 

          



 
 

HOTEL APARTMENTS ELENA 
-Self Catering- 

http://www.elena-hotel.eu/ 
 

 
 

Localizare: Elena Studios este situat la 350 m de plaja din Parga si la 300 m de centrul orasului. Castelul 
din Parga se afla la mai putin de 1 km de studiouri. 
Facilitati camere: Toate studiourile și apartamentele de la Elena sunt decorate in nuante de albastru deschis 
si oferă mobilier elegant, aer conditionat si chicineta cu frigider si aparat de cafea. Acestea au zona de 
relaxare si TV. 

 
 

Plecări STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST  
BOOKING 

Loc în DBL cu  
REDUCERE 

35% 
aplicată până la 

15.03 

EARLY 
BOOKING 

Loc în DBL cu  
REDUCERE 

30% 
aplicată până la 

15.05 

OFERTĂ 
SPECIALĂ 

Locuri 
limitate 

14.06, 13.09, 20.09 383 € 249 € 268 € 287 € 
21.06, 06.09 459 € 298 € 321 € 344 € 
28.06, 05.07 485 € 315 € 340 € 364 € 

12.07, 19.07, 26.07, 
02.08, 09.08, 16.08, 

23.08, 30.08 
530 € 345 € 371 € 398 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu 
pat suplimentar/fiecare persoană 

15 € 

Supliment SGL 120 € 
Un copil 0-1.99 GRATUIT;  

Un copil 2-15.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 
 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
 
 
**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană  la înscriere, 30% până pe 15.12, 30% până pe 
15.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte 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 35% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 
locurilor 

          

 
 
 
 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 
 


