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There are no translations available.
  

  

  

O mini-vacanţă de 1 Mai în staţiunea Nisipurile de Aur e mai ieftină decât un sejur pe litoralul
autohton şi te costă maximum 21 de euro. Un sejur de 7 zile în 
Paralia Katerini
e mai ieftin decât o mini-vacanţă de 3 zile la Vama Veche, fiecare ajungând la cel mult 49 de
euro.

  

Buget de cel mult 20 de euro pentru cazare. Ai de ales între Eforie, Mamaia şi litoralul
bulgăresc.

  

Un sejur de 3 zile în staţiunea bulgărească Nisipurile de Aur te costă 16 euro, de 1 Mai. În
preţ intră 2 nopţi cazare în cameră dublă dintr-un hotel de 3 stele şi micul dejun. Detalii, 
aici
. Tariful este valabil în perioada 22 aprilie-10 mai, pentru un sejur de 3 zile în staţiune.

  

Cu 80 de lei (circa 19.50 euro) mergi de 1 Mai în staţiunea Eforie Nord. Tariful acoperă 2 nopţi
cazare în cameră dublă dintr-o pensiune de 3 margarete şi este valabil în intervalul 30 aprilie-2
mai. Pentru mai multe detalii, intră aici .

  

Dacă vrei să petreci 1 Mai la Mamaia, o mini-vacanţă de 3 zile aici te costă 83 de lei
(aproximativ 20.24 euro), depăşind sensibil limita superioară a bugetului de vacanţă, stabilit la
20 de euro. Preţul include 2 nopţi cazare în cameră dublă dintr-un hotel de 2 stele şi este valabil
pentru intervalul 28 aprilie-3 mai. Detalii, aici .
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http://www.infoturism.ro/sejur/nisipurile-de-aur/hotel-dana-palace/433375
http://www.infoturism.ro/sejur/eforie-nord/hotel-vila-la-famiglia-eforie-nord/415852
http://www.infoturism.ro/sejur/mamaia/hotel-patria/412292
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Buget de maximum 50 de euro pentru cazare. Ai de ales între Vama Veche, Paralia Katerini,
Praga şi Budapesta.

  

Cel mai avantajos sejur de 1 Mai relativ la acest nivel de preţ este o săptămână pe litoralul
grecesc, în staţiunea Paralia Katerini. Astfel că,  6 nopţi cazare în
cameră dublă dintr-un hotel de 3 stele în staţiune te costă 40 de euro. Tariful este valabil în
intervalul 26 aprilie-3 mai. Detalii, 
aici
.

  

Un sejur de 3 zile la Praga ajunge la 43 de euro, la sfârşitul lunii aprilie. Tariful este valabil în
intervalul 30 aprilie-2 mai şi acoperă 2 nopţi cazare în cameră dublă dintr-un hotel de 3 stele şi
micul dejun pe durata şederii. Intră aici pentru detalii.

  

Pentru a citi mai multe despre statiunile noastre de pe litoral, accesati aceasta sectiune  a
site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.money.ro
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http://www.infoturism.ro/sejur/paralia-katerini/hotel-hotel-hts/401282
http://www.infoturism.ro/sejur/prague/hotel-jasmin/411210
ro/litoral-marea-neagra.html
http://www.money.ro/vacante-de-1-mai--mai-ieftine-afara-decat-in-romania--unde-mergi-cu-20-euro_933631.html
http://www.money.ro/

