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pavilionul central, 
standul nr. 10

AERLUX
PROGRAMUL ANTI-CRIZĂ DE LA AERLUX!
Cea mai nouă elaborare de la compania AERLUX permite să economisiţi până la 30% 
pentru serviciile turistice. La platforma noatră Online sunt conectaţi direct zeci de 
furnizori, fără intermediari şi, prin urmare, fără costuri suplimentare. 

AFLAŢI CUM PUTEŢI ECONOMISI PE CĂLĂTORII 
FOLOSIND 5 TEHNOLOGII UNICE PREZENTATE DE AERLUX.
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pavilionul central, 
standul nr. 17

ALEXA TOUR
ALEXA TOUR  ÎȚI POATE ORGANIZA 
VACANȚA DE VIS ÎN GRECIA!
Avem cele mai avantajoase oferte! Peste 4000 de hoteluri în toată Grecia: HALKIDIKI, 
THASSOS, CORFU, CRETA, RHODOS, SANTORINI, PELOPONNESE, ZAKYN-
THOS, MYKONOS, SKHIATOS, EVIA...

Deservim ruta anuală cu autocarul CHIȘINĂU-SALONIK-PIERIA-ATENA şi ruta 
sezonieră (mai-octombrie) CHIȘINĂU-HALKIDIKI-THASSOS-SANTORINI-
PELOPONNESE

Rutele charter avia spre CRETA, RHODOS, CORFU

VACANTA E SINGURUL LUCRU CARE TE FACE MAI BOGAT!
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CRICOVA
CRICOVA A LANSAT ÎN PREMIERĂ 2 EVENIMENTE 
GRANDIOASE - MUST FEST ȘI UNDERLAND, CARE, CU 
SIGURANȚĂ, VOR AVEA EDIȚII REPETATE. 
Pe 10 septembrie a fost organizat evenimentul Cricova MUST Fest, unde a fost 
îmbinată armonios istoria plaiului nostru cu tradițiile vinicole strămoşeşti. Vi-
zitatorii au avut parte de excursii prin renumitele crame subterane, muzică live, 
reprezentări artistice, şcoala vinului etc. Seara a fost încheiată cu un concert de 
zile mari susținut de Zdob şi Zdub.

International Wine & Music Fest «Underland» - primul festival al vinului şi mu-
zicii stradale din Moldova şi unicul festival din lume care s-a desfăşurat  în gale-
riile subterane Cricova.
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ZBORURI GARANTATE
DIN CHISINAU!

ZAKYNTHOS
12 Iunie 2017 - 11 Sept. 2017

NR. ZBOR : 3U3876

ORAR ZBOR: 

KIV-ZTH
13:25-15:15
    
ZTH-KIV
16:15-18:15

CORFU
13 Iunie 2017- 
12 Sept. 2017

NR. ZBOR : 9U3875

ORAR ZBOR: 

KIV-CFU
06:40-08:25

    
CFU-KIV

09:25-11:10

pavilionul central, 
standul nr. 26

Christian Tour 
Group Moldova
CHRISTIAN TOUR GROUP MOLDOVA ESTE O COMPANIE 
TURISTICĂ CE SE AFLĂ ÎNTR-O CONTINUĂ EVOLUȚIE.

În fiecare an vine pe piață cu oferte turistice inedite. În vara-2016 a fost deschisă 
în premieră ruta charter spre insula Corfu din Grecia, iar în sezonul -2017 vom 
avea zbor şi pe insula Zakynthos! 

Vă garantăm servicii de cea mai înaltă calitate! 

VĂ AȘTEPTĂM LA STANDUL CHRISTIAN TOUR CU CELE 
MAI BUNE OFERTE PENTRU VACANȚĂ!

VA FI FABULOS!!!
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pavilionul nr. 2, 
standul nr. 2

DELTA PARADIS
Complexul Delta Paradis este situat pe Canalul Dunavăț la 10 minute de Lacul 
Razem. Hotelul are 30 de camere cu confort de 3 stele, 2 restaurante, ce servesc 
meniuri fixe sau a la carte, piscină şi magazin. Oaspeții noştrii au la dispoziție o 
flota de bărci rapide cu care se pot face excursii în toată Delta. Se poate pescui 
staționar sau în Incinta noastră privată la răpitor.
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pavilionul central, 
standul nr. 34

DIPLOM PLUS
Biroul de traduceri Diplom este lider în Moldova în prestarea serviciilor de tra-
duceri profesionale, de bună calitate, precum şi a serviciilor de realizare a tuturor 
tipurilor de lucrări studenţeşti, de orice grad de dificultate, la toate disciplinele şi 
în termenele solicitate! 

TRADUCEM ORICE DOCUMENTE ȘI TEXTE DE ORICE 
NIVEL DE DIFICULTATE DIN/ÎN TOATE LIMBILE.
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pavilionul central, 
standul nr. 31

Eurotransport.md
Suntem o apariţie relativ nouă pe piaţa din Republica Moldova, de aceea ne-am 
propus un singur lucru: să-i cucerim pe toţi care aud numele companiei noastre. 
Punctul forte al agenţiei noastre sunt prețurile competitive, iar acest lucru ni-l 
permitem pentru că avem şi propriile servicii de transport. 

Vizitatorii vor avea parte de oferte speciale, disponibile doar în perioada târgu-
lui, oferte de tip: 50% reducere la transport autocar Chişinău-Constanța-Manga-
lia, transport gratuit pentru litoralul românesc dacă vor rezerva şi hotel pentru 
vacanţa de vară 2017 şi vom avea un preț special pentru bilete de autocar Chişi-
nău –Veneția – Bologna – Rimini – Roma.
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pavilionul nr. 2, 
standul nr. 19

FAMILY TUR
FAMILY TUR VĂ OFERA SUPER SPO PENTRU SEZONUL 
BULGARIA VARA 2017, PENTRU TOATE PLECĂRILE ÎN 
ZILELE DE MIERCURI LA HOTELUL KOM 3*, ALBENA - 
TRANSPORTUL  ESTE GRATUIT!

HOTELUL OFERĂ:
Mese «All inclusiv Plus»
GRATIS: WI-FI pe tot teritoriul stațiunii Albena şi pe plajă, transport până la 
plajă, umbrele şi şezlonguri lângă piscină şi pe plajă, serviciile restaurantului pe 
plaja RAI (aici puteți lua masa), băuturi alcoolice şi răcoritoare (în hotel şi pe pla-
jă), un prânz şi o cină conform sistemului DineAround în unul din restaurantele 
A La Carte până pe 30 iunie. 

PLECARE PREȚ PLECARE PREȚ
21.06.2017 279 € 02.08.2017 299 €
28.06.2017 279 € 09.08.2017 299 €
05.07.2017 279 € 16.08.2017 299 €

12.07.2017 299 € 23.08.2017 279 €
19.07.2017 299 € 30.08.2017 279 €
26.07.2017 299 €
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pavilionul central, 
standul nr. 24

PANDATUR
GRECIA LOW COST
este o ofertă unica în Republica Moldova care îmbină o vacanță frumoasă la un 
preț rezonabil. Beneficiați de mare superbă (Marea Egee), Muntele Olimp, ca-
mere cu mini-bucătărie, aer condiționat, televizor şi toate cele necesare pentru 
o odihnă pe cinste. Hotelul dispune de restaurant, bazin şi bar la piscină, se află 
în centrul stațiunii Leptokaria. Sezonul estival în această regiune durează din 
Aprilie pânî în Noiembrie, plecări - în fiecare zi de marți şi vineri şi prețurile 
încep de la 119 euro, inclus Transport tur-retur, cazare 7 nopți/ 8 zile, asigura-
re medicală şi BONUS: 3 excursii cadou (Mănăstirile Meteora, Muntele Olimp, 
orasul Thessaloniki).
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pavilionul nr. 2, 
standul nr. 35

SLOVACIA
SLOVACIA - CEA MAI FRUMOASĂ 
DESTINAȚIE TURISTICĂ
Descoperiți o zonă mai puțin cunoscută aflată în inima Europei. Simțiți-vă ca un 
călător, fără a parcurge distanțe lungi şi evitând locurile aglomerate: Slovacia e la 
dispoziția dvs. Vă aşteaptă sute de descoperiri interesante şi neaşteptate în fiecare 
oraş şi sat, pe vârfurile dealurilor şi în văile şerpuitoare. Castele unice, peşteri, 
izvoare termale, arhitectura populară, Marea Moartă europeană, faimosul oraş 
celtic, natura sălbatică a Europei şi multe altele. Toate acestea sunt perlele turisti-
ce ale Slovaciei, pe care puțin probabil sa lă fe găsit altundeva în lume. Nu vă fie 
teamă să vă abateți de la traseele turistice bătătorite, şi în plus la peisajul unic, veți 
fi răsplătiți cu descoperiri extraordinare.
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pavilionul central, 
standul nr. 1

STIL TUR
TU MERIȚI O VACANȚĂ DE NEUTAT ÎN 
MUNTENEGRU!
OFERTĂ SPECIALĂ

CU AUTOCARUL:  199 euro  în loc de 319  euro (pe perioada expoziției)
8 nopți  cazare în  MUNTENEGRU + 1 noapte cazare în BELGRADE
6 excursii captivante în trei țări:  Serbia +  Croația +  Muntenegru

CU AVIONUL:  de la 279 euro / pers.
7 nopți cazare în Budva
Zbor cu avionul: Chişinău - Tivat - Chişinău
Transfer:  Aeroprt - hotel  – aeroport

CHARTER AUTOCAR: Chişinău - Muntenegru (Budva) - Chişinău -120 euro 
cu 5 excursii incluse

CHARTER AVION: Chişinău - Tivat - Chişinău - de la 220 euro/persoană
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pavilionul central, 
standul nr. 9

VISION TRAVEL
PELERINAJ LA MUNTELE ATHOS, GRECIA

(NUMAI PENTRU BĂRBAȚI, 5 ZILE)

Plecări în fiecare săptămână! Preț: 260 Euro

Prețul include:
- transport, transfer la Muntele Athos
- cazare şi masă în mănăstiri (4 zile)
- diamonitirion

Taxe suplimentare:
- feribot - 7 euro într-o direcție
- deplasare pe munte (autobuz)
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pavilionul central, 
standul nr. 13

TABĂRA DE VARĂ 
«Звездный Берег»
Tabăra „ Звездный берег “  este o tabără de creație, situată pe coasta Marii Ne-
gre, la 10 km de Odesa, deține o plajă privată. Pe teritoriul taberei sunt amenjate 
terenuri sportive (terenuri de fotbal şi de baschet, de tenis, echipamente de fit-
ness), un amfiteatru pentru organizarea concertelor, o piscină cu volumul de 750 
m 3, ateliere de creație, un restaurant cu alimentare suedeză, foc de tabără, cafe-
nea pentru părinți. De copii se ocupă instructori şi educatori profesionişti, artişti 
emeriți ai Ucrainei şi cadrele didactice ale centrului «STAR TIME» organizează 
diverse master-classuri.



33

pavilionul central, 
standul nr. 36

TEZ TOUR
OPERATORUL TURISTIC TEZ TOUR 
ÎMPLINEȘTE 22 DE ANI.
În vara anului 2017, direcțiile noastre de bază cu zbor direct din Chişinău sunt 
Turcia şi Grecia, şi anume, insulele Rhodos şi Creta, şi Bulgaria. De asemenea, 
plecări cu autobuze confortabile noi  în Grecia, Halkidiki, şi Bulgaria.
Ofertele noastre:
Grecia! La rezervarea programului Talasso în rețeaua hotelieră Aldemar din Gre-
cia obțineți reduceri suplimentare pentru cazare.
Bulgaria! La rezervarea odihnei în Bulgaria în luna iunie veți beneficia de un tur 
gratuit al oraşului Nessebar.
Turcia! Pentru toți oaspeții lanțului hotelier  RIXOS HOTELS - transfer gratuit şi 
acces liber în magnificul parc de agrement THE LAND OF LEGENDS THEME 
PARK
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UNICA.MD
GHIDUL ONLINE DESPRE ȘI PENTRU 
FEMEIA MODERNĂ.
Suntem promotorii unui mod de viaţă sănătos, realizând proiecte video de am-
ploare, care au schimbat viaţa multor femei din Moldova. Descoasem vedetele 
de secrete, venim cu cele mai utile sfaturi de frumuseţe şi stil, culegem cele mai 
bune recomandări de sănătate şi aducem cele mai bune informaţii privind ali-
mentaţia raţională.

De aceea, am devenit universul femeilor active, informate şi Unice.

  •  70 000 de fani pe Facebook şi peste 3 mln de vizitatori unici anual 
  •  65 000 de abonați pe Youtube şi peste 13 mln vizualizări anual

Am ajuns în topul revistelor de specialitate de acasă. Succesul nostru se datorează 
promptitudinii, echidistanţei şi creativităţii.

Unica.md - prima revistă online din Moldova!
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