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Vacanta de vara se apropie cu pasi repezi. Vrei sa te relaxezi candva, in lunile insorite si nu
prea stii unde. Multe agentii de turism au insa oferte pentru toate buzunarele. Pache
te Early booking
(
vacante 
cumparate din timp), last-minute (pachete pe care le cumperi cu cateva zile inainte sa pleci,
disponibile pentru perioade scurte de timp), super-promotii, reduceri de grup si mai nou, 
vacante 
in rate, sunt cateva dintre cele mai atractive pachete ale operatorilor de turism. Iata cateva
dintre ofertele avantajoase.

  

Ultracunoscutele pachete early-booking, prin care obtii reduceri intre 10 si 30% din costul vac
antei
, sunt la mare cautare in aceasta perioada.

  

Si pentru ca insulele sunt destinatiile preferate de turisti in anontimpul calduros, poti sa optezi,
de exemplu, pentru cea mai sudica dintre insulele Greciei, Creta. Pentru opt zile, hotel de trei
stele, cu mic dejun inclus, transport cu avionul si ghid, platesti doar 175 de euro de persoana,
daca iti cumperi acest pachet early booking.

  

Insula se mandreste cu ape limpezi, plaje nisipoase si un soare darnic. Verile sunt foarte lungi
aici si iti garanteaza bronzul perfect, indiferent de perioada in care alegi sa pleci.

  

Totodata, poti degusta specialitatile bucatariei grecesti, impreuna cu spectacole de muzica si
dansuri traditionale.
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O alta oferta avantajoasa pentru vacanta gasesti si spre Muntenegru. Pentru opt zile, cazare
intr-una din vilele din statiunea Ucinj, mic dejun, asistenta turistica si transport cu autocarul,
platesti 115 euro.

  

Pentru a citi si despre cele mai cautate destinatii turistice de la noi, pentru , accesati aceasta
sectiune  a
site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.incont.ro
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