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Cu 99 de euro plăteşti un sejur de 4 zile în staţiunea Nisipurile de Aur.  În aceşti bani intră
cazarea cu all inclusive.
O vacanţă de 5 zile în  Kusadasi te costă 109 euro, în timp ce un 
sejur 
în 
Balcic 
de 
Revelion 
nu  depăşeşte 130 de euro, ambele cu varianta de masă 
all inclusive
.  Vezi  lista ofertelor de 
Revelion 
afară cu cel mult 150 de euro.

    Mai puţin de 100 de euro te costă o mini-vacanţă de 4 zile în staţiunea Nisipurile de Aur, în
preajma 
Revelionului
. Cu 99 de euro achiţi 3 nopţi cazare cu 
all inclusive
la un hotel de 2 stele din staţiune, şi cina festivă de 
Revelion
. Amănunte,
aici.

Cu 109 euro mergi într-o vacanţă de 5 zile, în preajma Revelionului, în staţiunea Kusadasi. În
aceşti bani intră 4 nopţi cazare la un hotel de 4 stele din staţiune, şi 
all inclusive
. Detalii, 
aici
.

Un sejur de 4 zile în zona Chaika, de lângă Nisipurile de Aur, te costă acum 110 euro. În preţ
intră 3 nopţi cazare la un hotel de 2 stele, 
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http://www.infoturism.ro/sejur/nisipurile-de-aur/hotel-bona-vita/534882
http://www.infoturism.ro/sejur/kusadasi/hotel-batihan/516572
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all inclusive
şi cina de 
Revelion
. Intră 
aici
pentru detalii.

Cei care vor să meargă de Revelion la Balcic,  trebui să achite 130 de euro pentru un sejur d
e 4 zile aici. Preţul  acoperă 3 nopţi cazare în cameră dublă dintr-un hotel de 3 stele,
all  inclusive
şi cina festivă de 
Revelion
. Amănunte, 
aic
i.

O vacanţă de 5 zile în Antalya, de Revelion, te costă 149 de euro. Banii acoperă 4 nopţi cazare
cu all  inclusive la un hotel de 5 stele, precum şi
cina festivă de Revelion.  Sejurul 
este valabil între 30 decembrie şi 3 ianuarie. Mai multe  detalii, 
aici
.
 
 
Pentru a citi si despre destinatii pentru 
Revelion 
din tara noastra, accesati
aceasta sectiune
a site-ului nostru.
 
 
Citeste mai mult...
 
 
Sursa: 
www.money.ro
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http://www.infoturism.ro/sejur/chaika1/hotel-bona-vita1/519520
http://www.infoturism.ro/sejur/balchik/hotel-oasis-holiday-village/515796
http://www.infoturism.ro/oferte/turcia/revelion-antalya-individual-149-euro-pers_6134.html
ro/statiuni-montane.html
http://www.money.ro/revelion-in-europa-cu-maximum-150-de-euro-si-all-inclusive_1124761.html
http://www.money.ro/

