
 

 

 

    Senior Tour – Litoral, Eforie Nord 

 
02 – 07 iunie 2021, 5 nopți/ 6 zile 

14 – 19 septembrie 2021, 5 nopți/ 6 zile 

     

 

Ziua 1 – Miercuri/ Marți, 02 iunie/ 14 septembrie | Iași – Constanța – Eforie Nord 

Întâlnire la ora 06:45 în fața magazinului Market, fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00 pe traseul Iași – 

Vaslui – Brăila – Constanța – Eforie Nord. Timp liber pentru plajă. Cazare și cină la hotel Fortuna 3* sau similar.  

Ziua 2 – Joi/ Miercuri, 03 iunie/ 15 septembrie | Eforie Nord 

Mic dejun. Timp liber pentru plajă. Cazare și cină la hotel Fortuna 3* sau similar. 
 

Ziua 3 – Vineri/ Joi, 04 iunie/ 16 septembrie | Eforie Nord 

Mic dejun. Timp liber pentru plajă. Cazare și cină la hotel Fortuna 3* sau similar. 

 

Ziua 4 – Sâmbătă/ Vineri, 05 iunie/ 17 septembrie | Eforie Nord (Opțional – Balcik și Cap Kaliakra) 

Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau excursie opțională la Balcik și Cap Kaliakra. Ajungem în Balcik în jurul 

prânzului și vizităm faimoasa Gradină Botanică și Castelul Reginei Maria. Domeniul regal a fost construit din 
dorința Reginei Maria a României, în timpul ocupației române a Cadrilaterului. Următoarea oprire o facem la Cap 

Kaliakra, o spectaculoasă peninsulă în Marea Neagră, locul unde apele mării se întrepătrund cu stâncile de culoare 

roșiatică, într-un peisaj de o frumusețe rară. Cazare și cină la hotel Fortuna 3* sau similar. 
 

Ziua 5 – Duminică/ Sâmbătă, 06 iunie/ 18 septembrie | Eforie Nord 

Mic dejun. Timp liber pentru plajă. Cazare și cină la hotel Fortuna 3* sau similar. 

 

Ziua 6 –Luni/ Duminică, 07 iunie/ 19 septembrie | Eforie Nord – Constanța – Iași 

Mic dejun. Plecăm către casă, pe același traseu, dar cu o scurtă oprire în Constanța unde vom face un tur al orașului 

și vom avea timp liber pentru plimbări. Sosirea în Iași seara, în funcție de condițiile de traffc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tarife: 

 

 

 

 

Tariful include: 

- 5 nopți de cazare cu mic dejun și cină la hotel Fortuna 3* sau similar 
- Transport autocar  

- Însoțitor de grup 

 

Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 

 

Excursie opțională 

Balcik și Cap Kaliakra – 20 euro (minim 25 de participanți) 

 

Informatii suplimentare: 

Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.  

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului.  

 

Condiții de plată:  

- 200 lei la înscriere 

- 300 lei cu 60 zile înainte de plecare 

- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare 
 

 

 

 

 

 

Adult in cameră dublă                         890 lei 

Adult in cameră single                      1,100 lei 

Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar                         870 lei 

Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar                         650 lei 

Tarif Early Booking: pentru înscriere până la data de 

31.01.2021 

Se aplică o reducere de 25 

lei/persoană 


