
                                                       

          

 
 

 

Croaziera : Italia – Grecia –Insulele Grecesti 

Pachet complet :croaziera + zbor + transferuri 
 

Traseu croaziera : Bari – Corfu – Athena- Mykonos – Santorini –Bari  
BONUS: 3 nopti cazare  in Bari si Insotitor din partea agentiei !  

 

11 zile / 10 nopti   

PERIOADA  :  1 iunie  – 11 iunie   

Pret de la  890 €  - Early Booking  

 

Vas Costa neoRiviera 4* 

Imbarcare: Bari, Italia 

Debarcare: Bari, Italia 

Detalii itinerar croaziera : 

Costa neo Riviera  4* este ideala pentru cupluri, pentru o luna de 

miere foarte speciala si pentru grupuri de prieteni. La bordul navelor mai mici, oaspetii se bucura de: 

• mai multa intimitate 

• masa servita in orice moment, fara serii prestabilite 

• preparate delicioase din bucataria locala a fiecarei destinatii 

• asistenta personala dedicata 

• mai mult timp liber la tarm  

• destinatiile unice inaccesibile navelor mari 

 

 

 

 

 

 

 

PRET / perioada Cabina  Interioara  Cabina Exterioara  Cabina cu balcon  

1.06 – 11.06  

Pret standard  
940  Euro 1040   Euro  1280  Euro  

Early Booking – 

reducere 50 euro , 

valabil pana la data 

30.12.2017  

890 Euro  990    Euro 1230 Euro 



                                                       

          

 
Tariful include:  

- bilet avion Timisoara  – Bari si retur ; compania Wizzair   

- bagaj de cala  1 piesa 20 kg si bagaj de mana (dimensiuni 55 x 40 x 23 cm, max.10 Kg.)  

- transfer  : aeroport Bari  –  Hotel Bari ; Hotel Bari - port Bari;  port Bari- hotel Bari; Hotel Bari  – aeroport Bari 

-3 nopti cazare Hotel 3* in Bari 

       - 7 nopti cazare la bordul navei de croaziera in tipul de cabina ales (toate cabinele sunt dotate cu aer conditionat,   

         TV interactiv, minibar, seif, uscator de par) 

       - fullboard extins pe perioada croazierei: 3 mese principale si bufet deschis 

- bauturile non alcoolice la micul dejun 

- apa, ceai, suc, cafea la dozator 24 / 7 

 - divertisment la bordul navei: fitness, piscine, jacuzzi, spectacole, spectacole de teatru in stil Broadway, lectii de 

dans  

        - cocktail de bun venit si seara de gala cu capitanul 

- participarea la diverse activitati si evenimente organizate zilnic (veti primi in fiecare seara un desfasurator al 

programului pentru a doua zi) 

 

Tariful nu include :  

- taxe de aeroport = 95 euro   

-  taxa de serviciu 12 euro/ noapte  se achita la bordul navei  

-  taxe portuare vas =  150 euro/ persoana 

-  asigurari medicale si storno = 68 Ron  (nu este obligatorie ,dar este recomandata ) 

       -  Optional transfer la aeroportul din Timisoara    = 120  Lei / pers. Dus-intors                                                                                                   

       - pachete bauturi pentru pranz si cina  

       - excursii optionale la tarm 

       -  pachete SPA si masaj  

 

Tarifele pentru copiii pana in 18 ani  sunt valabile daca acestia sunt cazati in cabina cu 2 adulti. 

Acte  necesare : pasaport valabil minim 6 luni de la data debarcarii 

 

 

Orar de Zbor : 

01.06.2018  Timisoara   16.40 → Bari  17: 05   

11.06.2018  Bari   17.35 → Timisoara  19: 55    

 

ACTE  NECESARE :  Pasaport valabil 6 luni de la data intoarcerii in tara  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

          

 
PROGRAM EXCURSIE  : 
Ziua 1 :  Transfer la aeroportul din Timisoara – zbor Timisoara -Bari 

Transfer (optional) din orasul dumneavoastra spre aeroportul din Timisoara, astfel incat  la ora 14:40 sa fiti 

in aeroport. Imbarcare la bordul unei aeronave Wizzair  la ora 16:40 pe cursa spre Bari. Sosire la ora 17:05 

in Bari. Transfer de la aeroport  la hotel 3* in  Bari, cazare. 

 

Ziua 2. BARI   – imbarcare pe vas la ora 11:00 

Mic dejun. Timp liber.La ora 11:00 transfer in port si imbarcare la bordul navei Costa neoRiviera 4*.  Dupa 

imbarcare, puteti servi o gustare la bufetul navei, iar apoi, pana la cina aveti timp liber pentru despachetat si 

acomodare. Prima zi pe mare este dedicata explorarii navei si a facilitatilor oferite de aceasta.  

La ora 19:00 vasul pleaca din port. Prima zi navigam din Bari spre Insula Corfu unde ajunge a doua zi la ora 

08:00. 

 

Ziua 3. CORFU  

Dimineata la 08:00 nava ajunge in port in Insula Corfu. Mic dejun. Puteti explora orasul pe cont propriu, sau 

puteti opta pentru una din excursiile recomandate. Va recomandam Tur oras Corfu insotiti de ghidul local. 

Vom explora labirintul de stadute ale vechiului oras Corfu, un amestec de arhitectura venetiana ,franceza si 

britanica, biserici frumoase si muzee interesante. Se viziteaza Palatul Achillion, construit pentru imparateasa 

Elisabeta a Austriei; vizitam gradinile vilei Mon Repos, locul in care s-a nascut Printul Philip al Marii 

Britanii, ne plimbam printre vestigiile arheologice ; Plecam apoi in statiunea Paleokastritsa, cu golfuri 

inconjurate de dealuri dens impadurite si stanci abrupte care se pravalesc in mare. Timp liber pentru a savura 

o cafea la malul marii.                                                                                                                                    
La ora 13:30 intoarcerea la vas,imbarcare pe vas. Navigam din Corfu spre Athena unde ajunge a doua zi la 

ora 14:00. 

 

Ziua 4. ATHENA   

Mic dejun.Timp liber pe vas. La 14:00 nava ajunge in port in Pireu- ATHENA . Puteti explora orasul pe 

cont propriu, sau puteti opta pentru una din excursiile recomandate. Va recomandam Tur oras Athena 

insotiti de ghidul local. Incepem vizita cu Complexului Acropole : Partheonul, Erehteionul, 

Propileea,Templul 

Zeitei Nike, Teatru lui Dionis,Complexul roman, Muzeul de Arheologie, Stadionul Olimpic,Sintagma-cu 

garda nationala, Templul lui Zeus Olimpianul. Seara vom admira privelistea Atenei de pe colina Lecaveto.  

La ora 21:00 imbarcare pe vas. Navigam din Athena spre Insula Mykonos unde ajunge a doua zi dimineata 

la ora 08:00. 

 

Ziua 5. Grecia - Insula Mykonos 

La ora  08:00 nava ajunge in portul din Insula Mykonos, care 

apartine de grupul insulelor Cyclade.  

Insula Mykonos este una din destinatiile scumpe ale Greciei. 

Mykonos este foarte des comparata cu Insula Ibiza, datorita 

atmosferei speciale si a distractiei nocturne si nu in ultimul rand 

datorita comunitatilor de gay care o prefera ca destinatie de 

vacanta. Mykonos sau Chora este principala asezare de pe insula 

Mykonos si este un sat incantator, cu case albe si nenumarate 

biserici si mori de vant. 

 Vasul sta in port pana a doua zi  la ora 23:59.Puteti explora orasul 

pe cont propriu ;  puteti opta pentru plaja la unul dintre hotelurile 

locale, sau participa la una din excursiile recomandate. Va recomandam tur de oras in Mykonos care este 

capitala insulei. Turul include vizita la : ,,Mica Venetie” situata in partea de est a portului si se intinde intre 

plaja din Aleukantras si vechiul cartier al Castelului (Kastro).                        

 Morile de vant sunt printre cele mai importante atractii din Mykonos care si-au castigat reputatia in  filmele 

lui James Bond. Aliniate intr-un mod atragator, se afla deasupra golfului Mykonos.                                                                                       

Situată la 8 km de capitala insulei, mănăstirea Panagia Tourliani din Ano Mera îşi trage numele de la o 

icoană nepreţuită, făcută de evanghelistul Loukas, care a fost găsită plutind pe mare, în regiunea Tourlos.  

 

 



                                                       

          

 
 

Muzeul de Arheologie din Mykonos a fost ridicat in anul 1902, pentru a adaposti descoperirile de la „Pestera 

de purificare” din 426-425 i.Hr, care a fost descoperita in 1898 intr-o necropola din Rhenia, de D. 

Stavropoulos .   Intoarcerea la vas.                                                                                                                                          

 

Ziua 6. Grecia - Insula Mykonos 

Optional excursie cu barca in Insula Delos. Sora magica, Insula Delos este usor accesibila pentru o zi.  

Nu mai mult, caci insula sacra nu ofera sansa niciunui muritor sa petreaca o noapte in magia zeilor Apollo si 

Artemis. 

Unul dintre locurile arheologice cele mai cunoscute din Grecia, aceasta este o insula situata la 2 kilometri 

vest de Mykonos. Intreaga insula a fost declarata un muzeu national.  

Timp liber pentru cumparaturi.   

Seara la ora 21:00 imbarcare pe vas. Navigam din Mykonos spre Insula Santorini unde ajunge a doua zi 

dimineata la ora 08:00. 

 

 Ziua 7. Grecia - Insula Santorini 

Dimineata la 08:00 nava ajunge in portul din Santorini. Insula Santorini 

este localizata in Marea Egee, si este cea mai sudica dintre insulele 

Cyclade. Capitala insulei este Fira, oras port, care impresioneaza prin 

strazile inguste, taverne traditionale, magazine asezate pe versantii 

stincosi, dar si prin plaje minunate, si apa marii limpede precum cristalul. 

Vasul sta in port pana la ora 20:00.Puteti explora insula pe cont propriu 

sau participa la una din excursiile optionale recomandate.  Santorini este 

taramul de unde porneste mitul Atlantidei. In trecut, minunata laguna a 

Portului Santorini era centrul insulei. Acesta a fost scufundat de 

puternicele eruptii vulcanice care au schimbat topografia locului, 

aducandu-i in schimb celebritatea; nisipuri negre si rosii, faleze naturale 

inalte de sute de metri.  

Casele sunt de un alb orbitor, cu acoperisuri rotunjite si par chilii sapate in lava pietrificata.                                                                                    

Insula merita vizitata in cadrul unei excursii optionale care include cele 5 orase.                           

Capitala Insulei Santorini, Fira, este asezata intr-un perete vulcanic, pe o faleza inalta de 300 m. Fira este 

foarte atractiva, cu strazi inguste si serpuite, arcade si un cartier unde a trait odata nobilimea Catolica. Exista 

un muzeu foarte important, cu descoperiri preistorice (in marea majoritate ceramica), o mare colectie de 

vase ce dateaza din secolele 7 si 6 i.Hr. (incluzand piesele cunoscute drept "Thera ware" (articole de olarie 

Thera), cateva piese stravechi si clasice si cateva sculpturi elenistice si romane. 

Exista o priveliste superba din Fira catre Kamenes, cele doua insulite cu piatra neagra create de vulcan. 

Acestea pot fi vizitate cu barcile de transport.                                                                                              

Thira antica este un loc de un mare interes arheologic care a fost ocupat de fenicieni, dorieni, romani si 

bizantini. Cladirile includ grupuri de case, piete, bai, teatre, sanctuare, resedinta lui Ptolomeu Euergetes, 

morminte ale perioadei stravechi si clasice si vestigii din vremea crestinismului timpuriu. Pe stancile din jur 

se afla inscriptionate, in alfabetul antic din Thira, numele Zeului Apollo si ale altor barbati si baieti.          

Akrotiri ofera cele 43 de vetigii ale orasului Minoan distrus in jurul anului 1500 i.Hr. de catre o eruptie a 

vulcanului de pe Thira. Ca efect, aceasta este o versiune preistorica a Pompeiului ingropata sub cenusa 

vulcanica, cu case de doua sau trei etaje, cu piete, magazine, ateliere si asa mai departe. Pe cel mai inalt varf 

din Santorini se afla Manastirea Profetului Ilias, unde se tine o sarbatoare religioasa pe 20 iulie in fiecare an. 

Vechiul sat Ia se afla la Nord de Fira si este un loc de incomparabila frumusete. Farmecul unic al satului sta 

in casutele mici facute din piatra moale (unele vopsite in alb, albastru sau ocru), in vilele neo-clasice cu  

gradini si in aleile inguste. Ofera totodata si o superba vedere spre mare.    

Oia este renumita prin apusurile de soare care au imbracat forma unui ritual. Imediat dupa orele amiezii 

oamenii incep sa se indrepte spre terasele care dau spre mare. 

La ora 19:30 imbarcare pe vas. Navigam din Santorini spre Bari.  

 

 

 

 

 



                                                       

          

 
Ziua 8. Grecia – zi pe vas  
Astazi, nava ne va purta spre Italia –Bari. Sosirea a doua zi la ora 08:00 Recomandarile noastre pentru 

aceasta zi pe mare sunt: relaxare totala la Aurea SPA (incercati masajul balinez sau talasoterapia) si cat mai 

multa distractie: participati la diferite cursuri distractive si interactive organizate la bord (lectii de dans, ore  

culinare, vanatoare de comori; jucati minigolf sau tenis). Verificati cu o seara inainte programul primit in 

cabina pentru a vedea ce activitati vor fi organizate astazi la bord si profitati din plin de aceste activitati. 

Seara, nu ratati spectacolele de teatru in stil Broadway sustinute de profesionisti care va vor incanta si de 

care va veti aduce aminte mereu. Incheiati serile cu multa distractie si dans la discoteca sau incercati-va 

norocul la casino. Sunt nenumarate aspecte care fac din croaziera o experienta desavarsita. In zilele pe mare 

asigurati-va ca le incercati pe toate, ca sa aveti cat mai multe de povestit cand va intoarceti acasa. Nu uitati 

sa va pregatiti pentru seara de gala si cocktail cu capitanul.           
 

Ziua 9. Italia  - Bari  - debarcare .                                                                                                                                         

La ora 08:00 nava ajunge in portul din Bari. La 09:00 debarcam de pe nava. Transfer la hotel in Bari.  

Dupa amiaza tur pietonal in zona istorica a orasului. Scurta vizita in Bari, un oras port pe malul Adriaticii, 

care imbina intr-o nota specifica sudului Italiei partea moderna a orasului cu centru istoric plin de stradute 

care mai de care mai intortochiate. Bari e un loc plin de culoare, forfota si contraste. 

Continuam cu Catedrala Sf. Sabino din Bari, Biserica San Nicola cu cripta deosebita unde se gasesc 

moastele Sf. Nicolae aduse din Turcia in sec XI-lea ; Portul Vechi cu Piata de Peste,  Teatrul Petruzzelli- al 

patrulea teatru ca marime din Italia.  

Intoarcerea la hotel,cazare. 

 

Ziua 10. Italia  - Bari   
Timp liber sau optional excursie la Alberobello. 

In drum putem vizita optional: Castellana. Aici în cel din urma sat se afla una din cele mai mari renumite 

peșteri din Italia – Grotte di Castellana. Peștera include camera La Grave, un uriaș panteon natural – o 

cameră înaltă peste o sută de metri căreia i s-a prăbușit acoperișul și în care pătrunde lumina de afară printr-

o fereastră uriasa.  

Continuam deplasarea spre Alberobello: ~60 km -. Alberobello e o mică bijuterie. Casutele mici vopsite in 

alb si cu diverse semne pe acoperis sunt parca desprinse dintr-un sat de poveste. Tot centrul vechi este plin 

cu case trullo si a fost transformat in zonă turistica, multe din casele vechi fiind acum hoteluri sau magazine 

de suveniruri. Cel mai mare trullo – Trullo Sovrano, care probabil a apartinut unui localnic mai instarit a fost 

transformat în muzeu, interiorul fiind amenajat precum in acele vremuri. Catedrala de aici nu putea fi 

construita in alt stil decat trullo avand cupole asemănatoare caselor. Mai mult de atat nu e de vizitat, decat a 

explora strădutele inguste si  abrupte dintre casutele de poveste. 

Intoarcerea la hotel in Bari, cazare.  

Ziua 11 - Inapoi acasa / zbor Bari  – Timisoara                                                                                           

Micu dejun. Program liber pana la ora 13:30. La ora 14:00 transfer la aeroportul din Bari. La ora 17:35  

aeronava Wizz air pleaca spre Timisoara.Sosire in Timisoara la ora 19:55. Transfer (optional) catre orasul 

dumneavoastra .                                                                                                                                                                   

Dupa ce ati ajuns acasa, nu uitati sa ne trimiteti feedback-ul dumneavoastra si cat mai multe detalii si poze 

din aceasta vacanta unica – le asteptam cu drag!  

 

 

 

 

 

 



                                                       

          

 
INFORMATII DESPRE CABINELE NAVEI 

Toate cabinele sunt dotate cu o baie privata (cu cabina de dus si toaleta), aer conditionat, televizor cu 
satelit, linie directa de telefon pentru apeluri pe nava, minibar, mic seif si uscator de par. 

CABINE INTERNE CABINE CU FEREASTRA CABINE CU BALCON 

   

Doua paturi twin care se convertesc 
intr-unul queen-size, dulapuri, baie cu 
dus, dulapuri, zona de zi, masuta, 
sofa, zona machiaj, televizor, telefon, 
uscator de par, mini-bar, seif. 
 
Marime medie: 14 mp 

Doua paturi twin care se convertesc 
intr-unul queen-size, fereastra, 
dulapuri, baie cu dus, dulapuri, zona 
de zi, masuta, sofa, zona machiaj, 
televizor, telefon, uscator de par, mini-
bar, seif. 
Marime medie: 17 mp 

Doua paturi twin care se convertesc 
intr-unul queen-size, balcon, dulapuri, 
baie cu dus, dulapuri, zona de zi, 
masuta, sofa, mobilier de balcon, 
zona machiaj, televizor, telefon, 
uscator de par, mini-bar, seif. 

Marime medie: 21 mp 

* Imaginile cu cabinele sunt demonstrative. Mobilierul, dimensiunea si structura cabinei poate varia in functie de nava si categorie. 

 

O croazieră e cea mai bună cale de a privi peisajele şi asculta 

sunetele lumii. La bordul navei neoRiviera veti descoperi un 

nou mod de a calatori, inedit, placut, cu escale mai lungi in 

care va puteti bucura la maximum de destinatii exclusive si 

neobisnuite, de spatii mai intime, confortabile, departe de 

multime. 

 Placerea de a naviga asa cum ai visat. Vasul Costa neoRiviera 

face parte din colectia Neo a flotei Costa Cruises. Itinerariile 

exclusiviste ale acestui vas sunt create astfel incat pasagerii să 

cunoasca cat mai bine porturile in care se acosteaza, cat și 

traditiile locale. Nava Costa neoRiviera este de mici 

dimensiuni, creand astfel intimitate si prietenie intre pasageri. 

Veti avea la dispozitie 624 de cabine in total. Capacitatea vasului: 1197 pasageri si 662 echipaj. Si la 

capitolul distractie si relaxare veti fi rasfatati la bordul navei. Croaziera dispune de 3 restaurante, inclusiv un 

Bufet & Grill Pizzeria,  6 baruri, centru de wellness cu sala de gimnastica, teren de sport,camere de 

tratament, sauna si baie de aburi, 2 piscina si 2 jacuzzi.  

Pentru a va umple serile puteti alege intre  teatru, cazinou si discoteca. Daca doriti sa petreceti o zi la bordul 

vasului, camera de jocuri, biblioteca, magazinele si Galeria foto sunt optiunile de relaxare pe care le aveti. 

Cei mici sunt si ei tratati regeste la Squok Club, unde distractia nu are limite. 

 

 

 



                                                       

          

 
 

Conditii rezervare: 

Orice croaziera confirmata atrage o plata din partea clientului sau agentiei partenere de minim 40%. 

Conditii de anulare (raportate la data de imbarcare): 

mai mult de 45 zile – pierderea avansului 

45 – 30 zile – penalizare 60%* 

29 – 15 zile -  penalizare 80%* 

14 zile – 1 zi -  penalizare 100% 

* sau pierderea avansului (daca suma achitata in avans este mai mare) 

 

NOTA :   
• Compania Aviatica, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza operarea curselor, are dreptul 
de a modifica orele de zbor ale curselor. Prin urmare, agentia OASIS, nu este raspunzatoare pentru 
decolarea / aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul excursiei. 

• Biletele de avion emise sunt nerambursabile si nu pot fi modificate. In caz de anulare sau 

modificare 100% penalizare 

 

• Prezentul program constituie ANEXA LA CONTRACTUL de prestari servicii care va fi incheiat la 

momentul achitarii unui avans.  

 
*Va rugam sa consultati conditiile de inscriere si participare aflate la link ul CONDITII INSCRIERE SI 

PARTICIPARE aflate pe site-ul nostrum www.oasis-travel.ro  

 
VA MULTUMIM pentru alegerea facuta! 

 


