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La timp, oricând,
de fiecare dată!
10 ani de experiență
11 autocare noi | 3 microbuze noi
Echipa de profesionisti | Servicii impecabile

Hello Holidays Transport se numara printre companiile cu cele mai noi si moderne 
autovehicule de pe piața de transport din România, toate fabricate în Germania. 
Pentru a menține un nivel ridicat al standardelor de calitate, innoim periodic 
flota auto a companiei, achiziționând anual autocare si microbuze noi, direct de la 
producători. Și îi alegem pe cei mai buni!

Iubim ceea ce facem! Si o facem din 2011. Oferim 
servicii in regim charter, acoperind cele mai indragite 
destinatii de vacanta. Descopera alaturi de noi cele 
mai frumoase trasee turistice, nu doar din Europa, ci 
din intreaga lume. Dispunem de garaj propriu, service 
tehnic pentru autocare si asistenta permanenta. Și, 
cel mai important, ne păstrăm promisiunile de fiecare 
dată, la timp.



Perfecţiune, 
Estetică, Pasiune!
Flota Hello Holidays Transport
Va punem la dispozitie o flota moderna dotata cu echipamente de ultima 
generatie, autocare clasificate la 3 stele, cu o capacitate de pana la 63 
locuri, toate dotate corespunzator, cu scaune reglabile, aer condiționat, 
lămpi individuale, monitorizare GPS, DVD si video, inclusiv ferestre 
panoramice. Suspensia asistata electronic asigură o călătorie lină și 
confortabilă pentru pasagerii noștri. Pentru a ne îndeplini angajamentul 
față de clienții noștri și pentru a minimiza orice inconvenient, verificam 
permanent propria flota, urmand cu atenție un program de întreținere 
preventivă a vehiculelor, asigurând astfel fiabilitatea și siguranța, la cele 
mai înalte standarde.

Autocarele noastre sunt garanția 
călătoriilor confortabile. 
Atuul nostru este entuziasmul fiecărei 
călătorii. Având o gama variata de 
vehicule, ne adaptăm ușor cerințelor 
fiecărui grup.

ÎNVĂȚÂND DIN TRECUT,  
NE PROIECTĂM VIITORUL.
INVESTIM ÎN VEHICULE NOI, 
PENTRU TINE!

În 2019 am achiziționat două autocare 
Setra, modele 516 și 519.
Acum, la început de 2020, ne-am 
completat flota cu încă 2 autocare 
Setra 519 și trei microbuze Volkswagen 
Caravelle T6.1, de care clienții noștri se 
vor putea bucura pe durata transferurilor 
din diferitele orașe ale țării.
Și continuăm să o facem! Astfel vom 
avea cea mai modernă flotă de transport 
de pe piața din România.





Calitate, confort, siguranță 
si relaxare
Facilitati de top, la nivel mondial

Cu Hello Holidays Transport, orice imbarcare devine 
o placere! Suntem cu totii alaturi de tine, de la 
conducatorii auto si pana la insotitorii de grup! Iar la 
fiecare imbarcare, unul dintre reprezentantii companiei, 
din cadrul departamentului operational, va fi mereu 
acolo, gata sa-ti rezolve orice nevoie! Stim ca detaliile 
mici fac diferenta! 
Lămpile individuale și aerul condiționat Air Care 
Climatronic, cu 3 zone, aduc un plus confortului, 
punând la dispoziția fiecărui pasager modalitatea de 
reglare a mediului perfect de relaxare. Alături de aceste 
facilități, înălțimea interioară de 2.1m și conceptul 
neobișnuit al tavanului creează o senzație unică de 

spațiu, permițând o vedere impresionantă prin ferestrele 
mari, panoramice. Pentru aceste detalii și numeroase 
altele, autocarele Hello Holidays Transport sunt ideale 
pentru trasee pe distanțe lungi sau scurte, la un confort 
deosebit de călătorie.
Si, toate acestea la un nou nivel…

Ducem călătoria la un alt nivel! 

93%

CLIENTI 
MULTUMITI
datorita  
serviciilor oferite

3%

CURSE 
INTARZIATE
din cauza conditiilor 
de trafic sau a 
formalitatilor vamale

4%

CURSE 
ANULATE
din cauza nerealizarii 
numarului minim 
necesar de pasageri 



Dezvoltăm și optimizăm în mod constant 
flota de autocare Hello Holidays 
Transport, optând pentru cele mai bune 
mărci la nivel mondial. Demonstrăm 
astfel statornicia pe piața românească 
de turism și dorința de a oferi clienților 
noștri calitate și confort.

Spătarele ergonomice din generația actuală oferă pasagerilor un confort 
maxim. Spațiul generos dintre acestea oferă o mai mare posibilitate 
de mișcare, iar materialele din care sunt realizate respectă ultimele 
reglementări. Cât despre design, scaunele sunt atent poziționate, culoarul 
permitând astfel o vedere generoasa în exterior.

Noile noastre modele de autocare reprezintă un 
etalon privind siguranța. În timp ce senzorii radar 
de proximitate (Sideguard Assist) avertizeaza 
conducatorul auto de eventuale obstacole, sistemul 
Active Brake Assist 4 sesizează orice obstacol aflat 
înaintea sa, declanșând de la sine o frânare maximă. 
Programul electronic de stabilitate (SPA) reduce 
considerabil riscul de a derapa, monitorizând constant 
mișcarea reală a vehiculul si restabilind imediat poziția 
autocarului pe trasee dificile. Iar conceptul de încălzire 
și climatizare este și el inovator, funcționând pe trei 
zone.

Diferența prin detalii 

Sideguard Assist

Acces mai facil al pasagerilor Reglare individuala a luminii si a temperaturii USB pentru incarcare dispozitive personale DVD si monitoare de inalta definitie

Sistem inovator de climatizare

Active Brake Assist 4

Program electronic de stabilitate (SPA)



Autocarele Setra
Luxul tehnologiei germane

Setra sunt singurele modele a căror producție 
încă se mai realizează în fabrica din Neu-Ulm, 
Germania, fiind recunoscute pe plan mondial 
pentru calitatea și durabilitatea lor. Astăzi, 
conducatorii auto și clienții noștri se bucură de 
noile modelele 516 HD și 519 HD, considerate un 
lux al autocarelor germane. Iar în anii viitori, flota 
noastră se va mări cu noi modele de autocare.

80%

MAI ECO 
FRIENDLY 

20%

FRÂNARE 
MAI LINĂ

8%

MAI 
ECONOMIC



Avem experiență. Cunoaștem în detaliu 
fiecare traseu, suntem profesioniști, veseli 

și deschiși în a oferi informațiile de care 
ai nevoie, chiar și despre destinație. Am 
străbătut Europa în lung și-n lat, dar nu 

ne oprim aici.

Pe lângă vehicule noi și moderne, cel mai mare atu al nostru îl reprezintă 
oamenii și experiența lor. Modul în care personalul Hello Holidays Transport 
oferă servicii clienților este cel mai crucial aspect pentru durabilitatea 
companiei. Suntem deschiși, veseli și mereu dornici de noi trasee. Cu 
toate acestea, ne luăm valorile foarte în serios, ele constituind baza pentru 
dezvoltarea încrederii în serviciile oferite. Soluțiile noastre de transport sunt 
completate de conducatori auto profesioniști, o echipă dedicată serviciului 
clienților și un departament operațional cu experiență. Ne mandrim cu 
atitudinea profesională a personalului și ne străduim să ne asigurăm că 
fiecare membru al echipei are o pregătire suficientă pentru a-și îndeplini cu 
încredere rolul în cadrul companiei. Hai să ne cunoaștem! Pasagerii devin 
întotdeauna mai relaxati cand vad o față familiară și prietenoasă la începutul 
călătoriei.

Cei mai buni, dintre cei buni
Hello Holidays Transport, echipa fantastică 

DRAGOS VOICA

VASI BURLACU

MIHAI BULEA

COSMIN LILEA

CATALIN GHITA

MIHAI CIULACU 



Chartere, circuite, 
transferuri și închirieri
Oferim o serie de soluții de transport la o calitate superioară și 
prețuri accesibile: închirieri de autocare pentru diferite evenimente, 
teambuilding-uri, tururi de oras, excursii scolare sau orice alte deplasari 
necesare clientilor.
De asemenea, alături de agenția de turism Hello Holidays, organizăm 
excursii de o zi, circuite și sejururi in regim charter, de peste 13 ani. Pentru 
ca ne dezvoltam continuu iar portofoliul agentiei a fost completat si de 
charterele cu avionul, de anul acesta oferim si transferuri la aeroport.

Siguranta e prioritatea noastra. 
Calitatea ne defineste. 
Tarifele ne recomanda. 
Echipa noastră de vânzări te asteapta 
oricand sa-ti planifici calatoria in cel 
mai sigur și eficient mod, indiferent 
în ce colț al lumii vrei sa ajungi.



Zeci de destinații...
Zeci de destinații și transferuri din peste 24 de orașe din țară. 
Transportăm clienții până la cazare, oferindu-le confortul sporit și 
siguranța necesară începerii unei vacanțe reusite.
Oferim plecari săptămânale directe din București și Brașov, spre destinații 
turistice cheie de pe zona de litoral a Bulgariei, Greciei și Turciei.
Noutatea acestei veri o reprezinta charter-ul cu autocarul spre Bulgaria, 
unde acoperim cele mai cautate statiuni din zona de litoral, iar ca Bonus 
oferim clientilor nostri si transfer gratuit la/de la hotel.
Grecia ne este „casă” astfel că plecarile spre aceasta destinatie s-au 
inmultit, iar mult indragita zona de Peloponez, inclusiv Tolo, a fost 
reintrodusa in portofoliul nostru. Doar cu noi poti ajunge in destinatii de 
vis, precum Pelion, Samothraki, Alexandroupoli sau Maronia.
Iar Turcia-eterna fascinație, va surprinde si in acest sezon, oferindu-va 
curse charter cu două nopți intermediare spre Marmaris, Bodrum sau 
Kusadasi. 
Din portofoliul nostru nu lipsesc nici charterele cu avionul din București 
spre Antalya, Marmaris, Zakynthos, Corfu sau Tolo, cu transferuri la 
aeroport din diferite orașe ale României.



 GRECIA
•  IMPORTANT! IN FUNCTIE DE LOCALIZAREA HOTELULUI,  

TURISTII VOR FI DUSI PANA LA UNITATEA DE CAZARE  
SAU CAT MAI APROAPE DE ACEASTA.  

Insula EVIA   | Luni |
Plecari din BUCURESTI 75€ 
• Statiuni: Pefki, Loutra Edipsou

TOLO – PELOPONEZ    | Duminica |
Plecari din BUCURESTI 100€ |  Plecari din BRASOV 115€ 
• Statiuni: Tolo, Drepano

Plecari din BUCURESTI 145€  | Plecari din BRASOV     160€ 
• Statiuni: Porto Heli, Thermisia

Insula THASSOS       | Miercuri |   
Plecari din BUCURESTI 60€ 
•  Statiuni: Limenas, Golden Beach, Skala Potamia, Potos, Limenaria,  

Skala Rachoni

KAVALA      | Miercuri |
Plecari din BUCURESTI  70€ 

ALEXANDROUPOLI, SAMOTHRAKI,  
FANARI, MARONIA     | Miercuri |     
Plecari din BUCURESTI 105€ 

HALKIDIKI   | Vineri |     
Plecari din BUCURESTI  65€ |  Plecari din BRASOV  80€ 
• Statiuni: Kalithea, Psakoudia, Metamorfosi, Nikiti, Vourvourou, Sarti

Plecari din BUCURESTI  70€ |  Plecari din BRASOV   85€ 
• Statiuni: Kriopigi

Plecari din BUCURESTI 75€ |  Plecari din BRASOV    90€ 
• Statiuni: Polichrono, Hanioti, Afitos

RIVIERA OLIMPULUI   | Vineri |     
Plecari din BUCURESTI  60€ |  Plecari din BRASOV      75€ 
• Statiuni: Paralia Katerini, Olympic Beach, Platamonas, Nei Pori

SALONIC  | Vineri |     
Plecari din BUCURESTI   60€ |  Plecari din BRASOV   75€ 

PELION   | Vineri |     
Plecari din BUCURESTI   110€ |  Plecari din BRASOV      125€ 

 BULGARIA
•  BONUS: TRANSFER INCLUS PANA LA/DE LA HOTEL 

Plecari din BUCURESTI Luni, Joi, Sambata  35€ - zona de Nord 
    45€ - zona de Sud
Plecari din BRASOV Joi, Sambata  50€ - zona de Nord 
    55€ - zona de Sud

• Beneficii copii: Infantii (0-1,99 ani) calatoresc gratuit
•  Statiuni Litoral zona de Nord:  

VARNA, CONSTANTIN & ELENA, NISIPURILE DE AUR, ALBENA
•  Statiuni Litoral zona de Sud:  

OBZOR, SUNNY BEACH, NESSEBAR

Plecări cu autocarul
din Bucuresti si Brasov



Glifa

Corint

Keramoti

Parga

Olympia

Delphi

Kalabaka

Ouranopolis

Micene

Epidaur

Mistras

Patra

Olympia

Ioannina

Kasani

Komotini
Serres

Kallithea

Sarti

Thassos

Alexandroupoli

Samothraki

Iraklio

Salonic

Atena

Tolo

Loutra
Edipsou

GRECIA

Larisa
Pelion

Pefki

Riviera
Olimpului

Oradea
Bacău

Arad

Alexandria

Constanta

Timisoara

Rimnicu-Vilcea
Piteşti

Deva
Sebes

Sibiu

Tirgoviste

Giurgiu

Ploieşti

Slobozia
Tirgu Jiu

Reşiţa

Focşani

Brăila

Buzău

Tulcea

Galaţi
Alba Iulia

Miercurea-Ciuc

Târgu Mureş

Stiniu Gheorghe

Călăraşi 

Craiova
Slatina

Drobeta Turnu-Severin

BUCURESTI 

ROMANIA

BRAŞOV

M. Rila

Veliko 
Tarnovo

Pleven

Pernik

Stara Zagora

Burgas

Dobrich

Varna

Kyustendil

Vralsa

Shumen

Blagoevgrad

Plovdiv

Sliven

Pazardzhik

Silistra

Turgovishte

Khaskovo

Smolyan

Gabrovo

Yambol

Kŭrdzhali

Lovech

Vidin
Montana

Razgrad

So�a
BULGARIA

Ruse
Giurgiu

Izmit

Balıkesir

Kütahya

Kırklareli

Manisa

Muğla

Tekirdağ

Bilecik

Adapazar

Yalava

Denizli

Uşak

Edirne

Bursa

IZMIR

Çanakkale

ISTANBUL

Kusadasi
Ozdere

Cesme

Marmaris

Bodrum

Didim

Marea
Mediterana

Marea
Neagra

TURCIA

AYDIN

Varna

Burgas

Nisipurile de aur
Constantin si Elena

Obzor
Sunny Beach

Nessebar

Albena

Plecari 
saptamanale 
din Brasov 
si Bucuresti

 TURCIA
•  BONUS: TRANSFER INCLUS PANA LA/DE LA HOTEL 

KUSADASI - cursa directa | Miercuri 
Plecari din BUCURESTI 85€ 
Plecari din BRASOV    100€ 
• Statiuni: Kusadasi-Davutlar, Güzelçamlı
• Statiuni:  Didim, Cesme, Ozdere – supliment de la 10€  

(in functie de numarul de persoane)

KUSADASI - cursa directa | Vineri   
Plecari din BUCURESTI      90€ 
• Statiuni: Kusadasi-Davutlar, Güzelçamlı
• Statiuni:  Didim, Cesme, Ozdere – supliment de la 10€  

(in functie de numarul de persoane)

KUSADASI – cu 2 nopti intermediare | Luni    
Plecari din BUCURESTI      130€  
Plecari din BRASOV            150€ 
• Statiuni: Kusadasi-Davutlar, Güzelçamlı
•  La dus - cazare in Istanbul | pe retur, cazare in Bergama –  

hotel 3*, mic dejun inclus

MARMARIS – cu 2 nopti intermediare | Luni  
Plecari din BUCURESTI      110€ 
Plecari din BRASOV            130€ 
•  La dus - cazare in Istanbul | pe retur, cazare in Bergama – 

hotel 3*, mic dejun inclus

BODRUM – cu 2 nopti intermediare | Luni     
Plecari din BUCURESTI      150€ 
Plecari din BRASOV            170€ 
• La dus - cazare in Istanbul | pe retur, cazare in Bergama –  
hotel 3*, mic dejun inclus



ORAȘUL LOCUL DE INTALNIRE TARIF

SUCEAVA Hotel Bucovina 40 €

PIATRA NEAMȚ Hotel Central 35 €

IAȘI McDonald’s Gară 40 €

ROMAN Gară 30 €

BACĂU Parcarea Stadionului Municipal 30 €

FOCȘANI Lukoil - Centru 25 €

BUZĂU McDonald’s Unirea 20 €

GALAȚI McDonald’s 20 €

BRĂILA Magazin Penny/Soseaua Buzaului 20 €

CRAIOVA McDonald’s - Calea București 22 €

SLATINA Autogară 18 €

CONSTANȚA Gara CFR 25 €

DEVA McDonald’s Gară 35 €

SIBIU Benzinăria Mol - Șelimbăr 25 €

MEDIAȘ Autogară 30 €

SIGHIȘOARA Parcare Kaufland 30 €

TG. MUREȘ Benzinaria Mol – 1 Dec 1918 35 €

BRAȘOV Benzinaria Mol - Calea Bucuresti 25 €

SINAIA Gară 20 €

CĂMPINA Popas Casa Bucur - Km 92 15 €

PLOIEȘTI Restaurant/Motel Km 6 (in spatele benzinariei 
Petrom)

12 €

RM. VÂLCEA Sala Sporturilor 18 €

PITEȘTI McDonald’s Gară 12 €

BUCUREȘTI Academia Militară Română -

Operăm transferuri din peste 24 de orașe din țară la prețuri 
competitive, fără însă a sacrifica din confort. Ușor de rezervat, 
transferurile se efectuează întotdeauna la timp, cu vehicule 
de calitate superioara, oferindu-ți siguranță și o experiență 
placuta la drum. 

Transferuri din țară
pentru plecările cu autocarul

Tarifele din tabel sunt exprimate  
de persoană și sunt valabile pentru transport  
dus-întors.

Orele de îmbarcare se comunică odată cu transmiterea 
informării de plecare și pot suferi modificări în funcție 
de condițiile de trafic și legăturile de transfer. 

Turiștii sunt rugați să se prezinte la locul  
de întâlnire cu cel puțin 30 de minute înainte  
de ora stabilită. 

În funcție de mărimea grupului, transferurile din țară 
se efectuează cu autoturism, microbuz, minibus sau cu 
ajutorul firmelor ce efectuează curse de linie!

Orașele reprezintă puncte de îmbarcare/debarcare! 
Traseele pot suferi modificări în funcție de numărul de 
participanți existenți pe ruta respectivă!

Tg. Mures

Cu siguranta iti doresti sa calatoresti in cele 
mai bune conditii si sa scapi de grija unui 
drum obositor! Noi avem solutia! Iti punem 
la dispozitie transferuri din diferite orașe ale 
țării către București si iti garantam confortul 
calatoriei intr-un timp pe care l-ai petrece si 
daca ai conduce masina personala.
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Larisa Pelion

Riviera
Olimpului
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Düzce

Bolu

Karabük
Zonguldak

Bartın

Izmit

Balıkesir

Kütahya

Kırklareli

Manisa

Muğla

Tekirdağ

Bilecik

Eskişehir

Burdur

Isparta

Afyon

Adapazar

Yalava

Denizli

Uşak

Edirne

Bursa

IZMIR

Ankara

Çanakkale

ISTANBUL

Kusadasi
Ozdere

Cesme

Marmaris
Bodrum

Didim

Marea Neagra

TURCIA

AYDIN

ANTALYA

DALAMAN

CORFU

ZAKYNHOS

Marea
Mediterana

Charter avion
din București
» ANTALYA 
Vineri si Sambata, in perioada 12.06.2020 – 25.09.2020

» MARMARIS
Duminica, in perioada 14.06.2020 – 13.09.2020

» ZAKYNTHOS
Sambata, in perioada 13.06.2020 – 19.09.2020

» CORFU
Miercuri, in perioada 17.06.2020 – 09.09.2020

» TOLO-PELOPONEZ
Luni, in perioada 01.06.2020 – 28.09.2020

ORAȘUL LOCUL DE INTALNIRE TARIF

FOCȘANI Lukoil - Centru 25 €

BUZĂU McDonald’s Unirea 20 €

GALAȚI McDonald’s 20 €

BRĂILA Magazin Penny/Șos. Buzaului 20 €

CRAIOVA McDonald’s - Calea București 22 €

SLATINA Autogară 18 €

CONSTANȚA Gara CFR 25 €

BRAȘOV Benzinaria Mol - Calea Bucureşti 25 €

SINAIA Gară 20 €

CĂMPINA Popas Casa Bucur - Km 92 15 €

PLOIEȘTI Restaurant/Motel Km 6 12 €

RM. VÂLCEA Sala Sporturilor 18 €

PITEȘTI McDonald’s Gară 12 €

Transferuri la aeroport

Transferurile la aeroport sunt valabile pentru un grup de minim 6 persoane.



Hel lo Hol idays Transport

HELLOHOLIDAYSTRANSPORT.RO
transport@helloholidays.ro        inchirieri@helloholidaystransport.ro

telefon +4.0311.310.002 int.301        mobil +4.0753.999.059


