
 

 

 

 

 

 

 

                             Charter Avion - Plaja la Marea Ionica       

 
 

- în fiecare Marti – 
 

 

 

8 zile/7 nopti 

 

 
 

BUCURESTI 

CLUJ-NAPOCA* 

*Supliment plecare din Cluj-

Napoca 30 euro/pers 
 

 
 

- 25 euro/pers avans la inscriere 

(valabil pentru rezervari pana 

la 15.12) 
 

- 30% pana la 15.12 
 

- diferenta pana la 60% pana pe 

31.03 

-100% cu pana la 30 zile inainte 

de plecare  
 

 

 

 
 

Potrivit mitologiei grecesti, numele de 

CORFU  (KERKYRA – in limba greaca) 

provine de la numele nimfei Korkira, fiica 

lui Assopos. Zeul marilor, Poseidon, s-a 

indragostit de nimfa si a rapit-o aducand-o 

pe insula  

Centrul istoric al orasului Corfu Town este 

ridicat intre doua fortarete care marturisesc 

istoria europeana ce dateaza de mai bine de 

o mie de ani, acesta fiind pricipalul motiv 

pentru care acesta a fost integrat in 

Vestigiile Istoriei lumii apartinand 

UNESCO. 

 

Compania aeriană: 

Blue Air 

Perioada 26.04-27.09 

OTP-CFU 08:15-09:50 

CFU-OTP 15:25-17:10 

 

Compania aeriană: 

Blue Air 

Perioada 31.05-27.09  

CLJ-CFU 12:55-14:40 

CFU-CLJ 10:25-12:10 
 

Compania aeriană: 

BLUE AIR 

Perioada 14.06-20.09 

OTP-PVK-CFU 08:15-11:15 

CFU-OTP 12:00-13:30 
 

 

 

 

ZIUA 1  – Farmecul insulei 
Întalnire la aeroport cu reprezentantul 

agenției pentru imbarcare pe cursa charter 

București -Corfu. Ajungem în Corfu în 

aproximativ 1ora și 45 de minute, unde se 

realizează transferul aeroport - hotel. 

 

ZIUA 2 – 8  Vă propunem să 

participați la urmatoarele excursii 

optionale: 

 
* Marele tur al insulei Corfu - excursie 

organizată pentru a putea descoperi cele 

mai interesante atracții naturale și istorice 

ale insulei. Se vizitează Achillion - palatul 

construit de imparateasa Elisabeta a 

Austriei, apoi continuăm cu Paleokastritsa 

și Sidari, un mic orașel aglomerat din 

nordul insulei unde veți descoperi “Canal 

d’Amour” și vă veți delecta cu frumusețile 

plajelor locale 

 

* Kanoni –Kalypso – Corfu – Glyfada  - 

Excursia incepe cu vizitarea mănăstirii 

Valcherna construită în secolul al 13-lea, 

unul din simbolurile insulei, continuăm cu 

peninsula Kanoni de unde avem o  

panorama superbă asupra insulei 

Pontikonissi. Ne vom continua croaziera 

de-a lungul coastei descoperind Calypso 

Star, Insula Vidos cu flora și fauna aparte, 

orașul Corfu și superba plajă din Glyfada. 

 
* Paxi – Antipaxi - Paxi și Anti Paxi sunt 

doua insule vecine, în Marea Ionică, la o 

distanță de 14 km de Corfu și respectiv 20 

de km de continent. Paxi seamănă cu  o 

uriașă gradină plutitoare, acoperită cu flori 

de câmp și maslini verzi-argintii, plantații 

de venețieni cu peste 300 de ani in urmă.   

 

* Laguna albastră și țărmul grecesc - 

După doar 25 de minute de navigare 

descoperim peștera Mourtos, unde s-a 

ascuns flota grecească în timpul celui de-al 

doilea razboi mondial. A doua noastră 

oprire va fi în minunatul golf unde s-a turnat 

filmul “Laguna Albastra” unde avem ocazia 

sa inotăm în apele exotice. Ultima oprire va 

fi în satul pescaresc Sivota.  

 

* Seara greceasca - Va invitam sa 

participati la un program artistic traditional 

grecesc, unde veti putea savura mancarurile 

si bauturile specifice acestei tari si mai mult 

decat atat veti putea invata cativa pasi din 

dansurile traditionale: sirtaki si zorba. 

 

*Aqualand - Ia-ti familia si prietenii si vino 

in lumea jocurilor acvatice de la Aqualand, 

unul din cele mai mari parcuri acvatice din 

sud-estul Europei unde veti fi intampinati de 

o multime de tobogane de diferite grade de 

dificultate, piscine, baruri  si o multime de 

alte surprize.   

 

ZIUA 8 – Sfarsitul unui vis... 
În cursul dimineții se realizează transferul la 

aeroport, unde are loc îmbarcarea. Sosim în 

București pe aeroportul Otopeni. 

 

 

 

Plecări 

Durată 

Conditii de plata 

 

Plecări din  

Util și practic 



 

 

 

    

 
Insula care a vrajit poeti si regi. Portul care 

a legat Rasaritul de apus. Locul unde a 

poposit Ulise, maretul erou al lui Homer, 

taramul ales de Poseidon pentru a-si trai 

dragostea cu Amfitriti, ramane acelasi 

incantator loc care pana in zilele noastre, 

gazduieste si incanta vizitatorii  

contemporani: plin de frumusete, romantic, 

natural, incarcat de istorie, dar mai presus 

de toate imprevizibil, Corfu continua si 

astazi sa-si vrajeasca vizitatorul. 

Corfu este insula padurilor si muntilor, cu 

sate cu case albe, ascunse in vai, stranduri 

cu nisip si cu locuitorii vestiti pentru 

ospitalitatea lor. Insula  dispune de toate 

trasaturile necesare pentru o vacanta 

perfecta, imbinand stilul grecesc cu cel 

italian.  

 

Insula Corfu este renumita pentru 

plantatiile sale de maslini, vita de vie, 

cereale si produse de apicultura.  

Gastronomia insulei a fost influentata de 

civilizatiile care au ocupat candva acest 

teritoriu: sicilieni, venetieni, francezi, 

englezi. Turistii vor descoperi specialitatile 

corfiote in multiplele taverne si restaurante 

care ii asteapta: pastitsado – una din cele 

mai cautate specialitati de pe insula 

derivata din bucataria venetiana. Are la 

baza carne de vita gatita in sos de tomate si 

servita cu spaghete; sofrito – de origine 

franco–venetiana si contine carne de vita 

inabusita in sos alb. Se serveste deobicei 

duminica; koum kouat –  este un lichior 

foarte tare fabricat din fructul Koumquat, 

fruct care exista doar in Corfu. 

 
 

 

Statiunea Agios Gordis este situata in Sud-

Vestul insulei Corfu la 15 km distanta de 

capitala Kerkyra. Aceasta se desfasoara intr-un 

mic golf la Marea Ionica intinzandu-se de-a 

lungul unei plaje lungi cu nisip fin si auriu, 

poate cea mai buna plaja din insula, plaja care 

se preteaza tuturor tipurilor de sporturi nautice. 

O mare superba si un peisaj spectaculos va vor 

invita la plaja, la baie si la sporturi nautice. 

Zona este indeosebi montana, bogata in 

vegetatie mediteraneana, ceea ce confera aerului 

o puritate aparte. Viata de noapte si shopping-ul 

sunt bine reprezentate in Agios Gordis, astfel 

tavernele, restaurantele si magazinele de 

suveniruri va asteapta sa le vizitati.  

Paleokastritsa Pe o insula renumita pentru 

peisajul extraordinar, Paleokastritsa sta 

neconcurata ca cea mai impresionanta locatie 

din Corfu. Sase golfuri fermecatoare inconjoara 

un promontoriu impadurit la Paleokastritsa. 

Statiunea ofera trei plaje, iar apele sale limpezi 

sunt ideale pentru practicarea snorkelingului si 

scufundarilor, precum si a multor altor sporturi 

acvatice. Poti inchiria o barca si explora grotele 

si plajele izolate din apropiere. Dealurile care se 

ridica deasupra statiunii ofera o panorama 

incredibila asupra zonei, iar poteci de munte duc 

la fortareata Angelokastro din sec. XIII si 

manastirea Paleokastritsa. Inainte de dezvoltarea 

intensa a turismului in aceasta zona, 

Paleokastritsa era locul preferat al tuturor 

vedetelor de la Hollywood si vizitata de 

politicieni si oameni de afaceri renumiti, din 

intreaga lume. Plajele din aceasta statiune sunt 

diversificate, cu nisip, dar si cu pietricele, iar 

imbaiatul este in siguranta pentru copii. Tot aici 

se pot practica majoritatea sporturilor acvatice 

preferate de turisti. 

Agios Ioannis - Relaxare, privelisti minunate, 

sporturi acvatice. 

Statiunea se afla pe coasta de est, oferind 

privelisti minunate asupra tarmului grecesc. In 

coltul acesta din Corfu intalnesti la tot pasul 

taverne, magazine cu suveniruri. Plaja este 

intinsa, cu pietricele, iar zona este renumita 

pentru practicarea sporturilor acvatice. Statiunea 

este recomandata celor dornici de relaxare si  

liniste. 

Dassia 

Statiunea se intinde pe coasta de est a insulei, la 

14 km nord de Corfu Town, in fata marii, avand 

pe fundal dealuri acoperite cu livezi de maslini 

si pini.Orasul s-a transformat treptat intr-una 

dintre cele mai cautate statiuni din Corfu. 

Este o locatie animata si activa de dimineata 

devreme pana noaptea tarziu. 
 

 

 
Bilet avion cursa charter; 

Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
7 nopti cazare hotel; 

Masa in functie de hotelul ales 

Asistenta turistica pe perioada 

sejurului;  

 

 

 

Taxe de aeroport –95 €/pers 

   Asigurare medicala de calatorie; 
Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 

Alte taxe si cheltuieli personale; 

Programe optionale; 

 

 

 

Turistii se vor prezenta la aeroport 

cu 2 ore inainte de plecare. 

Fiecare pasager are dreptul la 

maxim doua bagaje de cala cu o 

greutate totala de pana la 20 Kg si 

la un singur bagaj de mana care nu 

poate depasi 7 Kg. Nu trebuie sa 

introduceti in bagajele 

dumneavoastra obiecte care ar 

putea pune in pericol siguranta 

aeronavei sau a pasagerilor. 

Orarul de zbor se poate modifica, 

astfel, el va fi comunicat cu 

exactitate inainte de plecare. 

Clasificarea hotelurilor este data de 

autoritatile in domeniu din 

respectiva tara. 

Hotelurile mentionate pot fi 

inlocuite cu hoteluri similare fara a 

afecta tariful. 

Asigurarea medicala si asigurarea 

storno nu este obligatorie insa 

agentia va sfatuieste sa o procurati  

 

 

 
     La frontiera  este obligatorie 

detinerea unei carti de identitate 

sau a unui pasaport valabil minim 

6 luni. Nu sunt obligatorii 

asigurarea medicala de calatorie si  

asigurarea storno, insa, agentia va 

recomanda sa le aveti. Pentru a 

putea iesi din tara, copiii sub 18 

ani trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: sa 

calatoreasca cu cel putin un adult 

insotitor, sa aiba asupra lor acordul 

ambilor parinti (sau al parintelui 

care nu-i insoteste) legalizat la 

notariat; adultul care ii insoteste, in 

cazul in care nu este unul dintre 

parinti, trebuie sa aiba cazier 

judiciar pe care sa il prezinte la 

frontiera. 

 

 
   Insula se bucura de o clima 

mediteraneana cu ierni blande si 

veri revigorante. 

Formalitati 

Clima 

Bine de stiut 

Servicii incluse 

Pretul nu include 



                            

 

 

MEMENTO KASSIOPI RESORT 4* 
-all inclusive- 

 

Hotel Memento Kassiopi Resort 4* este locul ideal pentru vacanţe placute şi relaxante oferind o atmosfera linistita 

facand din vacanta dumneavoastra o experienta memorabila.  

Localizare:  Hotelul este situat in frumoasa insula Corfu , la doar 10 minute mers de satul Kassiopi, in apropiere se 

afla plaja, magazine, restaurante, aeroportul este  la aproximativ 38 km. 

Facilitati hotel: 4 piscine, o piscina pentru copii, sezlonguri si umbrele la piscine, teren de tenis, sala de fitness, 

sauna, masa de billiard, tenis de masa, loc de joaca pentru copii, teren de baschet, rent a car, market,  internet, 

schimb valutar, aer conditionat, bar, restaurant, servicii receptie 24 de ore, seri tematice ( seara greceasca, quiz 

night, karaoke, bingo), seif la receptie. 

Hotelul figureaza din 2014 in lantul Memento si au fost realizate renovari care ne face sa il clasificam dupa 

standardele Christian Tour la 4*. 

Facilitati camere:  oaspeţii se pot relaxa in camere spaţioase, frumos decorate, care sunt complet echipate cu baie 

proprie, televizor, frigider, aer conditionat (contra-cost), balcon, telefon, uscator de par, chicineta complet utilata. 

 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 30% 

aplicată până la 20.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 25% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

31.05 499 € 349 € 374 € 399 € 

07.06 650 € 455 € 488 € 520 € 

20.09 670 € 469 € 503 € 536 € 

14.06, 21.06, 13.09 689 € 482 € 517 € 551 € 

28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 
26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 

23.08, 30.08, 06.09 
713 € 499 € 535 € 570 € 

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 250 € 

Supliment junior suite/ fiecare persoană 50 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Primul si al doilea copil 2-14.99 ani platesc doar 150 euro transportul + taxe 
aeroport. 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

REDUCERE 

De pana la 30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 20.03 

 

 
    

 

 

 



 

 

HOTEL PALEO ART NOUVEAU 4* 
-All inclusive- 

 

 

 

REDUCERE 

De până la 30 % la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 

15.03 

              
 

Localizare: Hotelul este situat în Paleokastritsa, una dintre cele mai pitorești zone ale insulei Corfu. Este construit 

în stil tradițional grecesc. Camerele hotelului oferă o panorama de neuitat asupra Marii Ionice și a golfului. Hotelul 

se află la 22 km de Corfu Town, capitala insulei, la 23 km de aeroport și la 200 de metri de centru scuba diving. La 

câteva minute de mers pe jos vei găsi adevăratele taverne grecești, restaurante, magazine și baruri. 

Facilităţi hotel: Hotelul oferă oaspeților acces la internet, în lobby (contra cost), restaurant bufet, barul principal, 

bar la piscină, 2 piscine, 2 baruri, schimb valutar, parcare, rent a car, biliard, programe de animație, lift, receptie 

non stop, seif. 

Facilităţi camere: dispune de urmatoarele tipuri de camere:camere standard la parter, camere cu vedere 

partiala la mare, camere duble cu vedere frontala la mare și bungalowuri. Toate tipurile de camere dispun de TV 

satelit, frigider (contra-cost), seif (contra-cost), aer condiționat (contra cost), băi proprii cu cadă/duș, foehn, balcon, 

radio, telefon. Camerele triple au un pat pliant. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

First Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 15.03  

 

Early Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 15.05 

 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

24.05, 20.09, 27.09 641 € 449 € 481 € 526 € 

31.05, 07.06, 14.06, 13.09 684 € 479 € 513 € 561 € 

21.06, 06.09 713 € 499 € 535 € 585 € 

28.06, 05.07, 12.07, 30.08 741 € 519 € 556 € 608 € 

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08 
799 € 559 € 599 € 655 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
20 € 

Reducere copil 2-11.99 ani la cazare în cameră 

DBL cu pat suplimentar 
130 € 

Supliment SGL 340 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT. 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

 

 



 

HOTEL HELLINIS 3* 
-All inclusive- 

 

 

 

REDUCERE 

De până la 20 % la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 

31.03  

 

             
 

Peninsula Kanoni este o zonă de coastă situată foarte aproape de capitala insulei. Kanoni are, de asemenea,două 

insule mici: Vlacherna cu o mănăstire mică și albă, care este un reper iconic și la care se ajunge printrun drum 

pietruit; Insula Pontikonisi la care este uşor de ajuns, fiind situata în continuare, are, de asemenea, o biserică cu o 

capelă mică. 

Localizare: Hotelul Hellinis este situat în zona Kanoni din Corfu. Acesta se afla la 600 de metri de plajă şi la 3 km 

de Palatul Mon Repos. 

Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispozitia turistilor sai o piscină, piscină cu secțiune pentru copii, bar 

la piscină, internet wi-fi la recepție (contra cost). 

Facilităţi camere: Camerele sunt decorate în nuanţe naturale şi au podea cu gresie. Toate camerele sunt dotate cu 

aer condiţionat (gratuit), TV, internet, frigider. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 20% 

aplicată până la 

31.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 15% 

aplicată până la 

15.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri 

limitate 

24.05, 31.05, 20.09, 
27.09 

435 € 348 € 370 € 392 € 

07.06, 13.09 460 € 368 € 391 € 414 € 

14.06, 06.09 495 € 396 € 421 € 446 € 

21.06 524 € 419 € 445 € 472 € 

28.06 543 € 434 € 462 € 489 € 

05.07, 12.07, 19.07, 
26.07, 30.08 

569 € 455 € 484 € 512 € 

02.08, 09.08, 16.08, 
23.08 

617 € 494 € 524 € 555 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  
pat suplimentar/ fiecare persoană 

15 € 

Reducere un copil 2-11.99 ani în 
cameră DBL cu  pat suplimentar 

100 € 

Supliment SGL 245 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT. 
 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

 



HOTEL MITSIS RODA BEACH 5*
 

- all inclusive- 

www.mitsishotels.com 

 
Mitsis Roda Beach Resort este situat într-o zonă liniștită, Roda Bay, în nord-estul insulei Corfu. Renovat în 2010, hotelul 

oferă cele mai înalte standarde de ospitalitate.  

Localizare: Hotelul Mitsis Roda Beach este situat la 36 km de orasul Corfu și de aeroport și la câteva minute de mers pe jos 

de plaja din Roda. 

Facilități camere: Camerele au fost complet renovate, au vedere la mare sau gradina și dispun de facilități moderne. Toate 

camerele sunt dotate cu aer condiționat, televizor, telefon, mini bar, seif (contra cost), baie cu duș sau cadă, uscător de păr, 

balcon sau terasă. 

Facilităti hotel: Hotelul Mitsis Roda Beach oferă oaspetilor săi 4 restaurante, 4 baruri, 6 piscine exterioare, 2 piscine pentru 

copii, mini club, 2 terenuri de tenis, tenis de masă, volei pe plajă, polo de apă, centru SPA, magazine de suveniruri, internet 

corner, rent a car, spălătorie, parcare. 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

First Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 05.02  

 

Early Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

până la 15.05 

 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

26.05, 03.05, 10.05, 17.05, 

24.05, 31.05, 27.06 
732 € 549 € 586 € 622 € 

07.06, 14.06, 20.09 799 € 599 € 639 € 679 € 

13.09 879 € 659 € 703 € 747 € 

21.06, 28.06, 05.07, 06.09 924 € 693 € 739 € 785 € 

30.08 999 € 749 € 799 € 849 € 

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08 
1058 € 794 € 846 € 899 € 

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
25 € 

Supliment SGL 290 € 

Supliment SV/ fiecare persoană/ sejur 35 € 

Supliment Sea Front View/ fiecare persoană/ sejur 70 €  

Supliment Sharing Pool/ fiecare persoană/ sejur 45 € 

Supliment Family Room GV/ fiecare persoană/ sejur 45 € 

Supliment Family Room SV/ fiecare persoană/ sejur 110 € 

Supliment Family Room sharing pool/ fiecare 

persoană/ sejur 
170 € 

Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-12.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe aeroport. Al 

doilea copil 2-12.99 ani gratuit in Family Room. 
 

REDUCERE 
De până la 25% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 05.02 

     

 

 

 

 

 

http://www.mitsishotels.com/


HOTEL AKROTIRI 4
* 

www.akrotiri-beach.com 

-demipensiune- 

 
Hotelul se bucură de una dintre cele mai incredibile locații din Corfu. Construit pe o peninsulă, toți oaspeții hotelului sunt 

privilegiați cu o panoramă asupra tărmului stâncos şi a Mării Ionice care taie respirația. De o parte şi de alta a  hotelului sunt 

aşezate două plaje de pietricele combinate cu nisip, plaja Agia Triada şi Plaja Rocky Beach, ideală pentru înot şi agreată de 

iubitorii de natură.  

Locația: Hotelul se află situat in Paleokastritsa, la 20 m de plajă, la 22 Km de Corfu Town, capitala Insulei, la 23Km de 

aeroport, 200 m de centru scuba-diving, taverne, restaurante, magazine şi baruri la cateva minute de mers pe jos. 

Facilități camere: Toate camerele  au bai spatioase, TV-satelit, radio, telefon, frigider, balcon, uscător de păr, aer condiționat 

inclus în tarif precum şi verande cu vedere la mare. 

Activități: tenis de camp, tenis de masă, închiriere biciclete, centru de diving (200m), sporturi de apă pe plajă. 

Piscina: 2 piscine, pool bar, snack bar, şezlonguri şi umbreluțe la piscină şi pe plajă. 

Masa: mic-dejun în sistem bufet suedez, cină în sistem meniu cu 3 tipuri la alegere, specialități greceşti şi internaționale.  

Divertisment: lobby cu salon Tv, seri de dans grecesc şi muzică grecească au loc de două ori pe săptămână. 

Pentru familii: piscină pentru copii, loc de joacă în aer liber. 

Alte facilități: beach bar, terasă, cocktail bar, room service, recepție, seif, exchange, serviciu rent-a car, parcare, magazin de 

suveniruri.  CAMERE CU VEDERE LA MARE!!! 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 30% 

aplicată până la 15.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 25% 

aplicată până la 15.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

31.05, 20.09 655 € 459 € 491 € 524 € 

13.09 681 € 477 € 511 € 545 € 

07.06, 14.06, 06.09 699 € 489 € 524 € 559 € 

21.06, 30.08 742 € 519 € 557 € 594 € 

28.06, 05.07, 12.07, 
19.07 

769 € 538 € 577 € 615 € 

26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08 

799 € 559 € 599 € 639 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 
suplimentar/ fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 300 € 

Reducere un copil 2-12.99 ani la cazare în 
cameră DBL cu  pat suplimentar 

120 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT 
 

 * Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 

30% pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute 

în perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

REDUCERE 
De până la  30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 15.03 

           

 

 

 

 

 

 

http://www.akrotiri-beach.com/


 

HOTEL SUITEL IONIAN PRINCESS 4*
 

www.ionianprincess.gr 

-all inclusive- 

 

Localizare: Ionian Princess Club Suite Hotel este situat langă o plajă de nisip și apă cristalină în stațiunea 

Acharavi, pe partea de nord a insulei Corfu.   

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția oaspeților săi 2 piscine, o piscină pentru copii, șezlonguri și umbrele la 

piscine (gratuite), pool bar, beach bar, piano bar cu muzică live seara, restaurant-tavernă cu meniuri bufet sau a-la-

carte din bucătăria grecească și internațională, recepție, rent a car. Hotelul oferă un program de animație 6 zile pe 

săptămâna cu diferite sporturi, exerciții, cântece, dansuri și concursuri, jocuri și piese de teatru în amfiteatrul de 

piatră (capacitate de 250 persoane). Plaja premiată cu steag albastru are 7 km lungime și este potrivită atât pentru 

familii, cât și pentru fanii sporturilor nautice, oferind șezlonguri, umbrele și prosoape (contra-cost).  

Facilități camere: Camerele sunt spațioase și frumos decorate, complet echipate cu aer condiționat (gratuit), 

internet wi-fi (gratuit) telefon, muzică și serviciu de trezire, uscător de păr, seif (contra cost 1 euro/zi ), TV prin 

satelit, minibar, baie proprie cu cadă/dus, terasă sau balcon. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

First Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 31.03  

 

Early Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

24.05, 31.05, 07.06, 

14.06, 21.06, 06.09, 

13.09, 20.09, 27.09 

641 € 449 € 481 € 513 € 

28.06, 05.07, 12.07, 

19.07, 30.08 
713 € 499 € 535 € 570 € 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08 
784 € 549 € 588 € 627 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
15 € 

Supliment SGL 290 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-12.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe aeroport 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

REDUCERE 
De până la  30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 31.03 

           

 

 

http://www.ionianprincess.gr/


HOTEL CYPROTEL CORFU PANORAMA 3*
 

-all inclusive- 

 

Localizare: Hotelul este situat pe un promontoriu, în mijlocul unei păduri de chiparoși și măslini și cu vedere la 

frumoasa plajă de nisip din Sidari, la 2 km de stațiunea Acharavi și la aproximativ 400 m de centrul Sidari.  

Facilități hotel: Hotelul are la dispoziția oaspeților săi servicii recepție 24 ore, centru Internet în recepție (contra-

cost: 1 euro/10 minute), un restaurant tip bufet, o piscină exterioară, pool bar (10:00-23:00), Camelot bar în 

clădirea principală (nu este inclus în sistemul all incluisve, deschis după ora 23:00), mini-market, snack bar. 

Plaja publică și cu nisip este la 400 m de hotel și este premiată cu steag albastru, cu umbrele și șezlonguri contra-

cost, iar prosoapele se pot închiria din recepție (3 euro/prosop și 7 euro garanție).  

Facilități camere: Camerele sunt complet echipate cu aer condiționat (gratuit), telefon, uscător de păr, frigider, 

ceainic și pahare gratuite, seif (1,5 euro/zi), pătuț pentru infanți la cerere, TV prin satelit, internet (contra cost), 

minibar, terasă sau balcon, baie proprie cu cadă/duș. 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

First Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 20.03  

 

Early Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 20.05 

 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

24.05, 31.05 499 € 349 € 374 € 399 € 

07.06, 20.09, 27.09 527 € 369 € 395 € 422 € 

14.06, 13.09 569 € 398 € 427 € 455 € 

21.06 689 € 482 € 517 € 551 € 

28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 

26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 

23.08, 30.08, 06.09 

713 € 499 € 535 € 570 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 255 € 

Reducere al doilea copil 6-12.99 ani la cazare în 

cameră DBL cu pat suplimentar 
€ 

Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-12.99 ani și al doilea copil 2-5.99 ani plătesc 150 euro 

transportul + taxe aeroport. 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

REDUCERE 
De până la  30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 20.03 

           

 

 

 



 

 

HOTEL ARITI 4* 

www.aritihotel.com 
-demipensiune- 

 

Hotelul Ariti Grand este inconjurat de o gradina de 4000 m si este o excelenta alegere atat pentru cei care 

calatoresc in interes de afaceri, cat si pentru cei care isi doresc o vacanta. 

Localizare:  este situat la 3,5 km de centrul orasului Corfu, 4 km de port si 1,5 km de aeroport. 

Facilitati hotel: Hotelul Ariti Grand 4* ofera oaspetilor sai restaurant, bar principal, bar la piscina, piscina 

exterioara, piscine pentru copii, piscina interioara, centru SPA ( 200m de hotel), teren de tenis, 2 Sali de conferinte. 

Facilitati camere:  Fiecare camera dispune de balcon, mini frigider, si baie spatioasa, aer conditionat, Tv, telefon 

cu linie directa, Foehn, room service(la cerere), WiFi (gratuit). 
 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

First Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

până la 31.03  

 

Early Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 15% 

până la 30.04 

 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

31.05, 12.07, 19.07, 

13.09, 20.09 
474 € 379 € 403 € 427 € 

07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 

05.07, 30.08, 06.09 
499 € 399 € 424 € 449 € 

26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 

23.08 
574 € 459 € 488 € 517 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 245 € 

Reducere al doilea copil 6-11.99 ani în cameră DBL 

cu pat suplimentar 
100 € 

Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-11.99 ani și al doilea copil 2-5.99 ani plătesc 150 euro 

transportul + taxe aeroport. 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

REDUCERE 

De pana la 20% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 31.03  

 

     

 

 

 

 

 

 

http://www.aritihotel.com/


 

 

 

 

HOTEL BELVEDERE 3*
 

- all inclusive- 

www.belvedere-corfu.gr 

 

 

 

Localizare hotelul este situat în stațiunea Agios Ioannis, aflată în partea sudică a stațiunii Benitses și oferă o priveliște 

superbă asupra mării, muntelui. Este situat la 16 km distanță față de capitala insulei și la 17 km față de aeroport. 

Facilități hotel: hotelul Belvedere dispune de 170 camere, ce au fost renovate în 2011, restaurant principal, salon TV, parcare 

(gratuit). 

Facilitati camere: majoritatea camerelor au vedere la mare, piscină sau la munte si sunt dotate cu AC (contra cost), TV 

satelit, minifrigider. 

Piscină: hotelul dispune de o piscină cu apă sărată – șezlonguri și umbrele gratuit. 

Plajă: hotelul dispune de plajă privată, situată vizavi de hotel, cu șezlonguri și umbrele gratuit. 

Sport și agrement:  sporturi nautice, scufundări, serviciu de închirieri biciclete  - sunt contra cost. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

First Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

până la 29.02  

 

Early Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 15% 

până la 15.04 

 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

24.05, 31.05, 27.09 449 € 359 € 382 € 413 € 

07.06, 13.09, 20.09 499 € 399 € 424 € 459 € 

14.06, 21.06, 06.09 511 € 409 € 434 € 470 € 

28.06, 05.07, 30.08 542 € 434 € 461 € 499 € 

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08 
586 € 469 € 498 € 539 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 200 € 

Reducere al doilea copil 2-13.99 ani la cazare în 

cameră DBL cu pat suplimentar 
50 € 

Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe 

aeroport. 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

REDUCERE 

De până la 20% la pachet 

Ofertă limitată până la 29.02 

       

 

 

http://www.belvedere-corfu.gr/


 

 

HOTEL JASON  
-mic dejun- 

www.jasonhotel.gr/home.htm  

 

 

 

 
Locația: Hotelul se află in stațiunea Ipsos, la 400 m de plajă şi de centrul stațiunii. Construit pe o colina, hotelul ofera o  

privelişte minunată asupra golfului.  

Facilitățile hotelului: piscina exterioară, piscină pentru copii, recepție 24 h,  exchange, rent a car, doctor la cerere (24h), 

snack bar, bar la piscină, lounge bar cu TV şi terasă, biliard, parcare.    

Facilitățile camerelor: Hotelul are 71 de camere recent renovate. Toate camerele au aer condiționat (contra-cost, 4 euro/zi), 

incălzire centrală, seif (contra-cost), mini frigider, TV satelit, baie cu duş. Fiecare cameră are balcon cu vedere spre munte, 

piscina sau mare.  

Masa: mic dejun bufet continental. 

 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 30% 

aplicată până la 29.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 25% 

aplicată până la 30.04 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate 

24.05, 31.05 284 € 199 € 213 € 241 € 

07.06 299 € 209 € 224 € 254 € 

14.06, 20.09, 27.09 313 € 219 € 235 € 266 € 

21.06, 13.09 352 € 246 € 264 € 299 € 

28.06, 05.07, 12.07, 
19.07, 06.09 

398 € 279 € 299 € 338 € 

26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08, 30.08 

411 € 288 € 308 € 349 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 
suplimentar/ fiecare persoană 

5 € 

Supliment SGL 120 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe aeroport 
 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 
Valabilă pentru rezervări până la 29.02 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jasonhotel.gr/home.htm


 

HOTEL MEGA 
-demipensiune- 

www.megahotel.gr 

 

 

 

Localizare: Hotelul este localizat în frumoasa stațiune Ipsos, la doar 10 metri de plajă. Până în Corfu Town sunt 

14 kilometri. 

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția oaspeților săi restaurant, bar-café,  piscină exterioară, curățătorie, 

servicii medicale (la cerere, contra cost), parcare, salon, rent a car și spatiu de relaxare. 

Facilități camere: Camerele hotelului sunt utilate cu uscător de păr, aer condiționat, televizor, telefon, mini-bar, 

seif (la recepţie, contra cost), baie cu cadă sau cabină de duș. 
 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

First Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 15.03  

 

Early Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 15.05 

 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

24.05, 31.05, 20.09, 27.09 427 € 299 € 320 € 342 € 

07.06 464 € 325 € 348 € 371 € 

13.09 479 € 335 € 359 € 383 € 

14.06, 06.09 499 € 349 € 374 € 399 € 

21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08 

527 €  369 € 395 € 422 € 

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
5 € 

Reducere copil 5-12.99 ani la cazare în cameră 

DBL cu pat suplimentar 
110 € 

Supliment SGL 165 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-4.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe aeroport. 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 
Valabilă pentru rezervări până la 15.03 

          

 

 

 

http://www.megahotel.gr/


 

 

HOTEL FEAKION GOUVIA 
-mic dejun- 

www.feakion-corfu.com 

 

 

 

Localizare: Hotelul Feakion se află pe insula Corfu,in statiunea Gouvia, la doar 250 de metri de plaja Kontokali. 

Hotelul este situat la aprox 7 km față de capitala insulei. 

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziție loc de joacă pentru copii și piscină în aer liber, cu terasă la soare. 

Hotelul dispne de restaurant, snack bar, internet in lobby gratuit. Hotelul oferă parcare privată gratuită. 

Facilități camere: Camerele sunt spatioase si luminoase, dispun de TV prin satelit, minibar, seif (contra cost-14 

euro/ săptămână), aer condiționat (contra cost-6 euro/camera/zi) baie cu cadă sau duș. 

 
 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

First Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 29.02  

 

Early Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

până la 30.04 

 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

24.05, 31.05, 27.09 265 € 199 € 212 € 225 € 

07.06, 13.09, 20.09 299 € 224 € 239 € 254 € 

14.06 313 € 235 € 250 € 266 € 

21.06 352 € 264 € 282 € 299 € 

28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 

26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 

23.08, 30.08, 06.09 

399 € 299 € 319 € 339 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
5 € 

Supliment SGL 75 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-9.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe aeroport. 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

REDUCERE 

De până la 25% la pachet 
Valabilă pentru rezervări până la 29.02 

   

 

 

 

 

 

http://www.feakion-corfu.com/


 

 

 

HOTEL CORFU VILLAGE 4* 
-demipensiune- 

www.corfu-village.gr 

 

 

 

Localizare: Complexul Corfu Village Hotel Bungalows este situat în zona Agios Yiannis Peristeron, în cea mai 

sudică parte a insulei, între Benitses și Moraitika, la 17 kilometri distanță de Corfu Town. Locația în care se află 

face din Corfu Village destinația ideală pentru un concediu liniștit la mare, atât pentru cupluri, cât și pentru familii 

cu copii. 

Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție deschisă 24 de ore (unde clienții pot găsi toate informațiile de care au 

nevoie), wi-fi disponibil gratuit în recepție si în zona piscinei, restaurant (care servește mic dejun și cină). Hotelul 

mai pune la dispoziție o piscină pentru copii și o discotecă. 

Facilități camere: Camerele dispun de frigider, ceainic, TV prin satelit, uscător de păr, balcon mare cu vedere la 

mare, telefon, aer condiționat (contra cost-3 euro/camera/zi), seif (contra cost-15 euro/săptămână). 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

First Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

până la 15.03  

 

Early Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 15% 

până la 15.05 

 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

24.05, 31.05, 27.06 369 € 295 € 314 € 339 € 

07.06, 20.09 399 € 319 € 339 € 367 € 

14.06 460 € 368 € 391 € 423 € 

13.09 485 € 388 € 412 € 446 € 

21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 

30.08, 06.09 
494 € 395 € 420 € 454 € 

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08 
574 € 459 € 488 € 528 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 210 € 

Un copil 2-12.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe aeroport 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

REDUCERE 

De până la 20% la pachet 
Valabilă pentru rezervări până la 15.03 

     

 

http://www.corfu-village.gr/


 

 

 

HOTEL LIDO CORFU SUN 3* 
-all inclusive- 

www.lidocorfusun.gr 

 

 

 

Localizare: Situat în minunata zonă din Benitses, dispunerea pe niveluri a hotelului Lido Corfu Sun oferă turiștilor 

o vedere panoramica unică asupra Mării Ionice. Hotelul se află la doar 30 de metri de plajă şi are o piscină 

frumoasă cu terasă însorită. Hotelul Lido Corfu Sun beneficiază de o amplasare minunată în Benitses, la doar 

câţiva paşi de numeroase taverne, baruri şi magazine. Hotelul se află în apropiere de o staţie de autobuz, ideală 

pentru explorarea insulei Corfu. Elementele tradiționale ale hotelului, îmbinate cu calitatea serviciilor și confortul 

tehnologiei moderne, asigură clienților săi o experiență de neuitat. 

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția clienților săi numeroase facilități: recepție, Punct de acces la internet, 

Seif, parcare, restaurant (deschis în timpul zilei și servește o selecție bună de mâncăruri mediteraneene, inclusiv 

numeroase specialități locale), piscină și bar la piscină. 

Facilități camere: Hotelul sunt spatioase si decorate simplu. Fiecare cameră este prevăzută cu frigider, aer 

condiționat (gratuit), uscător de păr, TV prin satelit, internet (gratuit) și balcon cu vedere la mare si baie privată. 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 30% 

aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 25% 

aplicată până la 31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

24.05, 31.05 569 € 398 € 427 € 455 € 

07.06, 20.09, 27.09 599 € 419 € 449 € 479 € 

14.06, 13.09 649 € 454 € 487 € 519 € 

21.06 689 € 482 € 517 € 551 € 

28.06, 05.07, 12.07, 
19.07, 26.07, 02.08, 
09.08, 16.08, 23.08, 

30.08, 06.09 

713 € 499 € 535 € 570 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 
suplimentar/ fiecare persoană 

10 € 

Supliment SGL 255 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe aeroport 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 31.03 

 

 

 

 

http://www.lidocorfusun.gr/


 

 

VILA FILOXENIA PALEOKASTRITSA 
-Self catering- 

 

 

 

Vila Filoxenia este situata in statiunea Paleokastritsa, cea mai frumoasa statiune a Insulei Corfu. 

Localizare:  Filoxenia Mermaide Studios se află la aproximativ 700 metri de plajă, în stațiunea Paleokastritsa, pe 

coasta de nord-vest a frumoasei insule Corfu, la 25 km distanță de aeroport. Cele șase plaje din apropiere,plaje cu 

nisip auriu sau cu pietricele, sunt premiate cu celebrul steag albastru și sunt înconjurate de păduri de măslini. 

Facilitati hotel: Filoxenia Mermaide Studios pune la dispoziția oaspetilor săi o piscină în aer liber cu secțiune 

pentru copii, o terasă însorită,cu șezlonguri și umbrele și un bar lângă piscină. Barul oferă muzică și acces la 

internet și servește gustări, înghetata, băuturi racoritoareși cocktail-uri. La acestea se adaugă parcare gratuită și 

internet wireless. 

Facilitati camere: Apartamentele spațioase sunt dotate cu aer conditionat ( contra cost,  5 euro/zi), o chicinetă 

complet utilată (inclusiv filtru de cafea și frigider), balcon cu vedere la piscină sau la gradină, baie dotată cu 

uscator de păr, TV.  

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

First Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 15.04  

 

Early Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

03.05, 10.05, 17.05, 20.09, 

27.09 
279 € 195 € 223 € 248 € 

26.04, 24.05, 31.05, 07.06, 

14.06, 06.09, 13.09 
355 € 249 € 284 € 316 € 

21.06, 28.06, 05.07, 30.08 379 € 265 € 303 € 337 € 

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08 
399 € 279 € 319 € 355 €  

Supliment SGL 100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani plăteşte 150 euro transportul + taxe aeroport. 

 
 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 15.04 

 

 

 



 

 

 

 

VILA IRIDA - Paleokastritsa 
Self catering 

 

 

Hotelul se află în cel mai pitoresc loc din Corfu, Paleokastritsa, cu golfuri înconjurate de dealuri împădurite și 

stânci abrupte care se scaldă în mare. 

Localizare: Aceste studio-uri sunt situate la 300 m distanță față de plaja, intruna dintre cele mai renumite statiuni 

din Corfu, Paleokastritsa. Zona de magazine și taverne este la numai 100 m distanță. 

Facilități studio: Studio-urile dispun de gradină, terasă, piscină, grătar. 

Facilități camere: Toate camerele dispun de grup sanitar propriu, chicinetă utilată complet, frigider, aer 

condiționat (contra cost, 5 euro/camera/zi), TV. 

Servicii de masa: Irida Studios oferă servicii de self catering. 
 

 

Plecări 
STANDARD Loc 

în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 25% 

aplicată până la 15.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 20% 

aplicată până la 31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 
27.09 

265 € 199 € 212 € 239 € 

26.04, 31.05, 07.06, 20.09 300 € 225 € 240 € 270 € 

14.06 325 € 244 € 260 € 293 € 

21.06, 28.06, 06.09, 13.09 332 € 249 € 266 € 299 € 

05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 
02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 

30.08 
372 € 279 € 298 € 335 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 
suplimentar/ fiecare persoană 

5 € 

Supliment SGL 100 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-14.99 ani plătește 150 euro transportul + taxe aeroport 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

REDUCERE 

De până la 25% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 

15.03 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HOTEL APARTMENTS NOUFARO PALEOKASTRITSA 

 
-self catering- 

 

 
 

Apartamentele sunt situate în Paleokastritsa, una dintre cele mai pitorești zone ale insulei, locul din care se pot admira 

priveliști spectaculoase. 

Localizare: se află la 22 km de Corfu Town, capitala insulei, la 23 km distanță de aeroport și la 150 m distanță față de plajă 

Facilități hotel: dispune de grădină si de terasă. 

Facilități camere: camerele dispun de grup sanitar propriu, chicinetă utilată complet, frigider, AC (contra cost), uscător de 

păr. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

First Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 29.02  

 

Early Booking  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

până la 30.04 

 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

26.04, 03.05, 10.05, 

17.05, 24.05, 31.05 
284 € 199 € 227 € 244 € 

07.06, 27.09 299 € 209 € 239 € 257 € 

14.06 332 € 232 € 266 € 286 € 

21.06, 06.09, 13.09, 20.09 345 € 242 € 276 € 297 € 

28.06, 05.07, 12.07, 

19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08, 30.08 

374 € 262 € 299 € 322 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 60 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil -11.99 ani plăteşte 150 euro transportul+taxe aeroport. 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 
Valabilă pentru rezervări până la 29.02 

            

 



 

 

 

 

 

APARTMENTS NIOURIS-MARINA// MARINA APARTMENTS AGIOS GORDIS 
 

-self catering- 

 

REDUDERE 

De până la 25% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 31.03 

       

 

 

Studiourile se află în stațiunea Agios Gordis, în imediata apropiere a tavernelor, a restaurantelor, la numai 50 m distanță față 

de centrul stațiunii. 

Localizare: aceste studiouri se gasesc la 350 m distanță față de plaja cu nisip auriu Agios Gordis, la 15 km distanță de Corfu 

Town, capitala insulei și la numai 7 km distanță de cel mai mai mare waterpark din Europa de Est. 

Facilități hotel: Dispun de piscina, gradina. 

Facilități camere: camerele dispun de grup sanitar propriu, chicinetă dotată cu plită electrică si veselă necesară, frigider, AC 

(contra cost). 

 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 25% 

aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 20% 

aplicată până la 15.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

03.05, 10.05, 17.05, 
24.05 

265 € 199 € 212 € 239 € 

27.09 299 € 224 € 239 € 269 € 

26.04, 31.05, 07.06, 
14.06 

319 € 239 € 255 € 287 € 

21.06, 06.09, 13.09, 
20.09 

332 € 249 € 266 € 299 € 

28.06, 05.07, 12.07, 
19.07, 30.08 

372 € 279 € 298 € 335 € 

26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08 

399 € 299 € 319 € 359 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 
suplimentar/ fiecare persoană 

5 € 

Supliment SGL 100 € 

Supliment family apartment/ fiecare 
persoană 

40 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani gratuit la cazare, plătește 150 transportul + taxe aeroport. 
 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/pers la inscriere (valabil pentru rezervari pana la 15.12), 30% 

pana la 15.12, diferenta pana la 60% pana pe 31.03 si 100% cu pana la 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în 

perioada de first minute/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de 

bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

 



 

 

Parga – Perla Marii Ionice 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- în fiecare Marti-   

 

 

 
 

8 zile/ 7 nopti 

 

 

 
 

BUCURESTI 
 
 

 
-25 €/pers avans la inscriere (valabil 

pentru rezervari pana la 15.12) 

- 30% pana la 15.12 

- diferenta pana la 60% pana pe 

31.03 

-100% cu pana la 30 zile inainte de 

plecare 

 

 

 

 

1. Cetatea venetiana, un simbol 

al orasului Parga, care vegheaza 

locuitorii sai din cel mai inalt 

punct din oras. 

2. Cea mai frumoasa biserica 

din Parga, Capela Adormirea 

Maicii Domnului care a fost 

construita pe mica insula 

Panagia, vizibila de pe faleza. 

3. Viziteaza imprejurimile si 

afla ce legende inconjoara acest 

mic oras pitoresc. 

4. O plimbare cu persoana 

iubita pe stradutele 

intortocheate, pietruite ce separa 

cladiri albe asezate armonios in 

amfiteatru. 

 

Orar de zbor Blue Air: 

 
OTP – PVK    08:00 – 09:35 

PVK – CFU – OTP 10:20 – 13:15 

 
 

*Orarele de zbor sunt informative si 

pot suferi modificari. 

 

 

 
 

Parga este o mica, dar superba localitate 

port, cu puternic accent turistic, fiind 

poate oraselul cu cei mai multi turisti de 

pe malul Marii Ionice. Cu o istorie bogata 

si plina de evenimente, aceasta destinatie 

impresioneaza prin plajele superbe atinse 

de marea de smarald, golfurile linistite si 

strazile romantice. Amplasate in forma de 

amfiteatru, toate cladirile sunt parca 

aranjate una sub alta, iar micile hoteluri si 

vile sunt intrepatrunse armonios printre 

casele vesel colorate cu vedere la portul 

plin de taverne si baruri cu muzica 

specifica greceasca.  

 

ZIUA 1 - Către  Grecia…  

Întalnire la aeroport cu reprezentantul 

agenției pentru imbarcare pe cursa charter 

Bucuresti-Preveza. Ajungem în Preveza 

în aproximativ 1 ora și 30 de minute, unde 

se realizează transferul catre Parga. 

Cazare la hotel in functie de varianta 

aleasa. 

 

ZIUA 2– 7  Vă propunem să participati 

la următoarele excursii optionale: 

 

Turul Insulelor Ionice  

In aceasta excursie veti avea ocazia sa 

vizitati frumoasele insule din Marea 

Ionica: Lefkada, Kefalonia, Ithaka, 

Scorpios si Meganisi, unde se viziteaza 

Pestera Papanikolis, celebra pentru 

submarinul din cel de-Al Doilea Razboi 

Mondial. Veti admira frumoasele plaje 

din Lefkada, veti merge pe urmele lui 

Ulise in Itaka, iar apoi spre Insula 

Scorpios, proprietate a familiei Onassis.  

Mituri 

Daca esti pasionat de legende, nu trebuie 

sa ratezi excursia care te va purta prin 

locurile de importanta istorica din zona. De 

la primul oracol din istorie, “Oracolul 

mortii”, primul oracol cunoscut din istorie, 

la Zalogo, un loc recunoscut pentru 

autosacrificare si raul Acheron din satul 

Gliki, locul unde in Antichitate se spune ca 

ar fi curs raul Styx...toate acestea vor crea 

o atmosfera de neuitat.  

 

Zagoria si Canionul Vikos  

Regiunea Zagoria, “tinutul din spatele 

muntilor”, este o zona de o frumusete 

naturala incredibila, unde se afla si 

canionul Vikos, fiind recunoscut ca cel mai 

adanc din lume in concordanta cu latimea 

sa. In aceasta regiune, se gasesc multe 

poduri de piatra bine conservate ce erau 

traversate in trecut de magari cu desagi cu 

provizii catre munti. Pentru pasionatii de 

fotografie, peisajele spectaculoase nu vor 

inceta sa-i incante la tot pasul. 

 

Paxos-Antipaxos  

Conform mitologiei grecesti, aceste 2 

insule au fost create de Poseidon, Zeul 

Marii, prin lovirea celei mai sudice parti a 

Insulei Corfu cu al sau trident. Prima 

oprire va fi in Antipaxos, unde veti putea 

face snorkeling si sa inotati in apele 

cristaline. Croaziera va continua spre 

Pesterile Albastre, dupa care vom face o 

oprire in oraselul Gaios din Paxos unde 

veti avea timp liber pentru a descoperi 

orasul, pentru a face cumparaturi sau 

pentru a servi masa la una din tavernele cu 

specific pescaresc. 

  

Meteora 
Nu poti sa ratezi acest loc spectaculos, 

unde Stancile Meteorei practic „suspendate 

in aer” iti vor taia respiratia. Formatiunile 

de piatra ce se ridica din sol s-au format 

acum mii de ani si in prezent gazduiesc 

manastiri. Dupa vizitarea acestora, se va 

face un popas in satul traditional de munte, 

Metsovo, renumit pentru branza afumata, 

carnati si un delicious vin local.  

 

ZIUA 8 – Sfarsitul unui sejur de vis... 

După micul dejun, transfer la aeroport, 

unde are loc imbarcarea. Sosire in ţară.  

 

  

Durată 

 

Plecări din 

 
 

u/ 

Avans la înscriere 

Plecări 

Nu rata! 

De la  

195 euro/ persoana 

 



 

 

 

 

Tipuri de tursti. Parga este o destinatie 

turistica importanta, mentinand in acelasi 

timp inca farmecul sau grecesc si 

ospitalitatea tipica. 

Un lucru pe care il veti observa in Parga 

este numarul de turisti repetitivi, multi 

venind de la varsta de  5 - 10 ani. Oaspetii 

spun ca nu ar vizita acelasi loc de doua ori, 

dar Parga este o exceptie, ceva ii atrage 

aici.  

Parga atrage toate tipurile de calatori, iar 

grupele de varsta variaza, insa se 

adreseaza in special persoanelor cu varsta 

peste 30 de ani, fiind  foarte popular 

pentru calatorul singur. Parga este un 

mediu sigur pentru copii, dar nu are 

cluburi speciale pentru acestia pe care le 

veti gasi in mai multe statiuni comerciale.   

 

Plajele. Parga si zonele inconjuratoare au 

unele plaje minunate, cele mai multe fiind 

accesibile cu masina. La nord, se regasesc 

golfuri cu ape cristaline. Multe pot fi 

gasite pe drumul dintre Karovastasi, 

Arillas si Sivota. Plajele de la sud de 

Parga tind sa fie lungi cu nisip sau pietris 

si destul de pustii chiar si in toiul verii. In 

Parga puteti lua parte la o gama larga de 

activitati sportive. Aveti posibilitatea sa 

faceti schi nautic, pescuit, windsurfing 

existand zone echipate cu infrastructura 

pentru simulare.  

   

 

 
 

Franturi din istoria orasului.  Pe 

parcursul lungii sale istorii, Parga a fost 

condusa de catre venetieni, turci, francezi, 

rusi si englezi. 

 

In Antichitate, Parga a fost cunoscuta sub 

numele de Torini. Legenda locala spune ca 

o icoana a Fecioarei Maria, pretuita de catre 

localnici, a disparut din oras si a fost a 

gasita de un cioban pe stanca unde 

fortareata venetiana Parga se afla acum. 

Acest lucru a fost luat ca un semn de la 

Dumnezeu ca locatia orasului trebuie 

mutata (din munti, unde s-a dorit initial 

construirea orasului, pe coasta).  

 

Dupa ocupatia venetiana si franceaza, Parga 

a fost predata britanicilor, insa in acelasi 

timp 

Ali Pasa, partidul albanez si partidul turc au 

inceput sa prezinte un interes special pentru 

Parga.  

 

Ali Pasa a incercat de multe ori sa 

cucereasca Parga, construindu-si propria 

cetate mai sus de Parga, la Anthousa, pentru 

a intimida populatia. In cele din urma, a 

reusit, insa tirania de care a dat dovada i-a 

adus moarte in casa sa de pe Insula Nissi 

din Ioannina 

Eliberarea orasului s-a produs odata cu 

razboiul balcanic, cu toate acestea, turcii au 

ramas aici pana in 1924 cand acestia au 

devenit o parte a schimbului de populatie 

intre Grecia si Turcia. 

 
In cele din urma, in 1930, icoanele originale 

cu care locuitorii orasului au fugit in Corfu, 

s-au intors in Parga. Acest capitol final al 

unei istorii turbulente este sarbatorita pe 

data de 15 august a fiecarui an, impreuna cu 

numele Fecioarei Maria. Daca sunteti destul 

de norocosi sa fiti in Parga, veti avea parte 

de sarbatori frumoase si cea mai aglomerata 

zi din calendar. 
 

 

 
Bilet avion cursa charter Preveza; 
Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

7 nopti cazare hotel; 

Self catering; 
Asistenta turistica pe perioada 

sejurului.  

 

 

 

Taxe de aeroport –95 €/pers. 

   Asigurare medicala de calatorie; 
Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 

Alte taxe si cheltuieli personale; 

Programe optionale. 

 

 

 

 

Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 

ore inainte de plecare. 

Fiecare pasager are dreptul la maxim 

doua bagaje de cala cu o greutate totala 

de pana la 20 Kg si la un singur bagaj 

de mana care nu poate depasi 7 Kg. Nu 

trebuie sa introduceti in bagajele 

dumneavoastra obiecte care ar putea 

pune in pericol siguranta aeronavei sau 

a pasagerilor. 

Orarul de zbor se poate modifica, 

astfel, el va fi comunicat cu exactitate 

inainte de plecare. 

Clasificarea hotelurilor este data de 

autoritatile in domeniu din respectiva 

tara. 

Hotelurile mentionate pot fi inlocuite 

cu hoteluri similare fara a afecta 

tariful. 

Asigurarea medicala si asigurarea 

storno nu este obligatorie insa agentia 

va sfatuieste sa o procurati. 

In cazul in care exista un grup mai 

mare de turisti, transferul catre hoteluri 

se va face cu microbuze, intrucat 

strazile inguste nu permit intrarea 

autocarelor 

Zborul este pana la Preveza, de unde se 

face transfer catre Parga (distanta 

Preveza-Parga: 60km). 
  

 

 

 
     La frontiera  este obligatorie 

detinerea unei carti de identitate sau a 

unui pasaport valabil minim 6 luni. Nu 

sunt obligatorii asigurarea medicala de 

calatorie si  asigurarea storno, insa, 

agentia va recomanda sa le aveti. 

Pentru a putea iesi din tara, copiii sub 

18 ani trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: sa calatoreasca cu 

cel putin un adult insotitor, sa aiba 

asupra lor acordul ambilor parinti (sau 

al parintelui care nu-i insoteste) 

legalizat la notariat; adultul care ii 

insoteste, in cazul in care nu este unul 

dintre parinti, trebuie sa aiba cazier 

judiciar pe care sa il prezinte la 

frontiera. 

Formalitati 

Bine de stiut 

Servicii incluse 

Tariful nu include 



 

DIMITRAKIS STUDIOS 
-Self Catering- 

 

Administrate de o familie, studiorile Dimitrakis au recomandari foarte bune pentru calitatea si accesul usor 

catre toate facilitatile din Parga.  

Localizare. Aceste studiouri, recent terminate, sunt situate intr-o zona centrala, dar linistita din Parga, departe 

de toate drumurile principale, dar la numai 5 minute de mers pe jos de centrul orasului si la 10 minute de 

principalele plaje din Parga. 

Facilitati hotel. Studiourile sunt in numar de 9, dintre care 3 studiouri sunt potrivite pentru 3 persoane si 6 

studiouri sunt pentru doua persoane. Toate studioruile au balcoane cu mese si scaune. In gradina, exista lamai 

si arbusti si de asemenea sunt disponibile suficiente locuri de parcare pentru autoturisme.  

Facilitati camere. Atractiv mobilate si foarte bine echipate, fiecare studio dispune de aer conditionat (contra 

cost: 5 euro/zi), televizor si chicineta complet utilata cu aragaz electric (nu cuptoare), frigider si aparat de 

cafea.  
 

Plecări 
 STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 

40% 

aplicată până la 

15.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 

35% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09 330 € 198 € 215 € 231 € 

06.09, 13.09 415 € 249 € 270 € 291 € 

21.06, 28.06, 05.07 465 € 279 € 302 € 326 € 

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08, 30.08 
491 € 295 € 319 € 344 € 

Reducere cazare în studio 3-4 pax 15 €/ persoana 

Supliment SGL 90 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-15.99 ani plateste 150 € transportul + taxe aeroport 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană  la înscriere, 30% până pe 15.12, 30% până pe 

15.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ early booking 

nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau 

suplimente. 

 

 

 

REDUCERE 

De pana la 40% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 
             

 

 

 

 



 

BILLIS STUDIOS 
-Self Catering- 

 

Billis Studios este o afacere de familie, condusă de oameni foarte ospitalieri unde oamenii se simt bineveniți și 

relaxați chiar din prima zi. 

Localizare. Studiourile sunt la 6 minute de mers de centrul orașului Parga și la 400 m. de plaja orașului. 

Facilitati hotel. În apropierea studiourilor există o piață și de asemenea o patiserie/ cofetarie pentru micul dejun. 

Hotelul dispune și de locuri de parcare. 

Facilitati camere. Toate studiourile sunt luminoase și mobilate simplu, cu 2 sau 3 paturi. Printre facilitati se 

numara: aer condiționat (gratuit), TV, balcoane spatioase si baie proprie (cu uscator de par). Fiecare studio dispune 

de o chicinetă cu frigider, două plite (potrivite pentru gustări ușoare), aparat de cafea și ustensile de gătit.  

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 

40% 

aplicată până la 

15.04 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 

35% 

aplicată până la 

15.06 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09 325 € 195 € 211 € 237 € 

13.09 415 € 249 € 270 € 303 € 

21.06, 06.09 465 € 279 € 302 € 339 € 

28.06, 05.07, 12.07 475 € 285 € 309 € 347 € 

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08 
499 € 299 € 324 € 364 € 

Reducere cazare în studio 3-4 pax/ fiecare persoană 15 €/ persoana 

Supliment SGL 80 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-15.99 ani plateste 150 € transportul + taxe aeroport 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

 

**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană  la înscriere, 30% până pe 15.12, 30% până pe 15.03, 

iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ early booking nu permit 

modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 
 

REDUCERE 

De pana la 40% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

  

 

 

 

 

BACOLI STUDIOS 
http://www.sbacoli.gr/  

-Self Catering- 

http://www.sbacoli.gr/


 
Bacoli Studios sunt destinația ideală pentru cei care caută o vacanță de neuitat într-un mediu deosebit de prietenos și 

de frumos, de unde aveți posibilitatea de a face excursii în natură. Bacoli Studios pot fi găsite în Parga, un mic oraș 

pitoresc în nord-vestul Greciei, care se află lângă apele limpezi ale Mării Ionice. 

Localizare. Aproape de centru, dar în afara agitației orașului, Bacoli Studios sunt construite în mijlocul unei plantații 

de măslini, lămâi și portocale si sunt situate la doar 5 minute de mers pe jos de centrul orașului. Plaja se afla la o 

distanta de 500 m. de aceste studiouri. 

Facilitati hotel. Renovat in anul 2004, complexul beneficiază de acces la internet Wi-Fi (gratuit) şi oferă o piscină în 

aer liber, o cadă cu hidromasaj şi camere cu aer condiţionat şi balcon privat. 

Facilitati camere. Studiorile sunt in numar de 17, impartite in apartamente cu unul sau doua dormitoare si maisonette. 

Toate camerele sunt dotate cu bucătării complet echipate și băi cu duș sau cadă, aer condiționat (contra cost: 7 €/ zi) și 

balcoane sau terase cu vedere la oraș și la grădinile hotelului. 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 

35% 

aplicată până la 

31.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 

30% 

aplicată până la 

15.06 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09 399 € 259 € 279 € 299 € 

21.06 429 € 279 € 300 € 322 € 

28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 

06.09 
459 € 298 € 321 € 344 € 

26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 

23.08, 30.08 
499 € 324 € 349 € 374 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
15 € 

Supliment SGL 120 € 

Supliment family room/ fiecare persoană 45 € 

Supliment superior family room/ fiecare persoană 60 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT;  

Un copil 2-15.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport;  

Al doilea copil 2-17.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport pentru cazare în family room și superior 

family room 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

 

**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană  la înscriere, 30% până pe 15.12, 30% până pe 

15.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ early 

booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică 

la taxe sau suplimente. 
 

 

 

 

 

HOTEL APARTMENTS ELENA 

-Self Catering- 

REDUCERE 

De pana la 35% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor           



http://www.elena-hotel.eu/ 

 

 

 

Localizare: Elena Studios este situat la 350 m de plaja din Parga si la 300 m de centrul orasului. Castelul 

din Parga se afla la mai putin de 1 km de studiouri. 

Facilitati camere: Toate studiourile și apartamentele de la Elena sunt decorate in nuante de albastru deschis 

si oferă mobilier elegant, aer conditionat si chicineta cu frigider si aparat de cafea. Acestea au zona de 

relaxare si TV. 

 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 

35% 

aplicată până la 

15.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 

30% 

aplicată până la 

15.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri 

limitate 

14.06, 13.09, 20.09 383 € 249 € 268 € 287 € 

21.06, 06.09 459 € 298 € 321 € 344 € 

28.06, 05.07 485 € 315 € 340 € 364 € 

12.07, 19.07, 26.07, 

02.08, 09.08, 16.08, 

23.08, 30.08 
530 € 345 € 371 € 398 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu 

pat suplimentar/fiecare persoană 
15 € 

Supliment SGL 120 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT;  

Un copil 2-15.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

 

**Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/persoană  la înscriere, 30% până pe 15.12, 30% până pe 

15.03, iar diferența de plată cu până la 30 de zile înainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ early 

booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică 

la taxe sau suplimente 
 

REDUCERE 

De pana la 35% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elena-hotel.eu/


 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

- în fiecare Marti-   

 

 
 

8 zile/ 7 nopti 

 

 
 

BUCURESTI 
 
 

 
- 25 euro/pers avans la inscriere 

(valabil pentru rezervari pana la 

15.12) 

- 30% pana la 15.12 

- diferenta pana la 60% pana pe 

31.03 

- 100% cu pana la 30 zile inainte 

de plecare  

 
 
 

1. Capitala insulei - Oraşul Lefkada a 

fost construit in timpul veneţienilor 

(1684-1797) si este capitala şi intrarea 

principală a insulei. Orasul este o 

destinatie turistica in sine, un oras 

primitor tipic grecesc, cu numeroase 

taverne si magazine de suveniruri. 

2. Simbolul insulei Lefkada este plaja 

Porto Katsiki -  una dintre cele mai 

frumoase plaje din intreaga Grecie. 

Apa foarte limpede si plaja imbietoare 

te cheama la ele pentru a petrece un 

timp de calitate si a te reincarca cu 

energie din plin. 

3. Mănăstirea Faneromeni – este o 

oază de liniște și spiritualitate. Este 

situată departe de agitația plajelor și a 

stațiunilor și oferă clipe de liniște și 

recreere vizitatorilor.  

4. Centrul de sporturi nautice din 

Nidri este un adevărat paradis pentru 

cei care iubesc sporturile în apa și 

jocurile. Acesta oferă experiențe de 

neuitat. De la ski nautic la fly-fish, 

banana sau crazy sofa la zbor cu 

parapanta pe frumoasa insulă Skorpios. 

 

Orar de zbor  
 

OTP – PVK    08:15 – 09:50 

PVK – CFU – OTP 10:35 – 13:30 

 
 

*Orarele de zbor sunt informative si 

pot suferi modificari. 

 

 
 

Lefkada (gr. pietre albe) este a patra 

insulă ca mărime din Marea Ionică, iar 

faptul că este situată foarte aproape de 

partea continentală face sa nască povestea 

conform căreia cândva demult, Lefkada 

făcea parte din Grecia Continentală, 

depărtându-se încet-încet de aceasta, de-a 

lungul timpului. Este una din puţinele 

insule din Grecia unde se poate ajunge cu 

maşina, traversând un mic pod mobil. Veți 

descoperi aici plaje nesfarsite, o vegetație 

luxuriantă și sate tradiționale. Capitala 

insulei, oraşul Lefkada, se află în partea de 

nord a insulei, foarte aproape de podul 

plutitor.  

 

ZIUA 1 - Către  Grecia…  

Întalnire la aeroport cu reprezentantul 

agenției pentru imbarcare pe cursa charter 

Bucuresti-Preveza. Ajungem în Preveza 

în aproximativ 1 h și 30 minute, unde se 

realizează transferul către Lefkada. Cazare 

la hotel în funcție de varianta aleasă. 

 

ZILELE 2–7 Vă propunem să 

participati la următoarele excursii 

optionale: 

 

Turul insulei 
Excursia începe cu o vizită în capitala 

Insulei Lefkada, construită pe malul unui 

port natural. Urmează o experiență 

religioasă, întrucât se va vizita cel mai 

important monument de acest fel de pe 

insulă, Manastirea Faneromeni, cu 

impresionantele peisaje ce se pot admira de 

aici. Dupa o oprire pe plaja Kathisma 

pentru baie și pranz, drumul continuă spre 

sudul insulei în Vasiliki și spre fabrica de 

vinuri “Land of Lefkas” pentru o 

degustare de diferite sortimente de vinuri. 

 

Croazieră în jurul insulelor  

Această croazieră reprezintă o zi de pură 

relaxare în care puteti face plajă, 

scufundări în apele cristaline, explorând 

adevarata Grecie, bucurându-vă totodată 

de ospitalitatea de la bordul navei. Veţi 

putea vizita Peştera Papanikolis din 

Insula Meganisi, o ascunzătoare legendară 

a unui submarin din timpul celui de-Al 

Doilea Război Mondial. Turul continuă 

spre Insula Formekula, unde puteţi face 

o baie în apele de turcoaz din jurul 

acesteia. Dupa un prânz la bordul vasului, 

se face o oprire pe Insula Scorpionilor, 

una dintre cele mai faimoase insule 

private din lume. 

 

Seara grecească  

Pentru cei familiarizaţi cu Grecia, 

probabil serile cu specific grecesc sunt 

ceva obişnuit. Cu toate acestea, seara 

grecească din Lefkada este diferită.  

Pentru început, se merge într-o croazieră 

cu un vas tradiţional până in Meganissi. 

Seara grecească se va ține in Vathi, unde 

o orchestră vă va distra până seara târziu. 

 

Degustare de vinuri  

În această scurtă excursie, aveți șansa de a 

degusta vinul la el acasa. Proprietarul ne 

va oferi un tur, explicându-ne diferitele 

sortimente de vinuri produse. De 

asemenea, vom vizita și fabrica de ulei de 

masline. La sfârșitul turului, veți avea 

ocazia să degustați din câteva vinuri 

locale, pe care mai apoi le puteți cumpăra 

pentru acasă sau pentru a le oferi cadou 

prietenilor. Dupa degustarea de vin, ne 

vom îndrepta către minunata stațiune 

Sivota unde vă puteti plimba, face baie 

sau puteți lua prânzul într-una din multele 

taverne, înainte de a reveni la Nidri. 

 

ZIUA 8 – Sfârșitul unui sejur de vis... 

După micul dejun, transfer la aeroport, 

unde are loc îmbarcarea. Sosire în ţară.  
        

 

  

Durată 

 

Plecări din 

 
 

u/ 
Conditii inscriere 

Nu rata! 

 

Plecări 

De la  

195 euro/ persoana 

 



 

 

Lefkada este situata în partea vestica a 

Greciei, fiind una din insulele Ionice. 

Lefkada (denumită si Lefkas) este a patra 

insula ca marime din Marea Ionica (dupa 

Kefalonia, Corfu si Zakynthos), fiind una 

din putinele insule din Grecia accesibila cu 

masina direct de pe partea continentala 

prin traversarea unui mic pod mobil. 

 

Capitala insulei, Lefkada, este situata in 

nord-est, fiind construita pe malul unui 

port natural. Este un oras cosmopolit cu 

numeroase taverne si magazine de 

suveniruri si un port in care ancoreaza 

iahturile si catamaranele unora dintre cei 

mai bogati oameni ai lumii. 

 

Cea mai mare statiune a insulei este Nidri, 

situata in partea estica, avand posibilitatea 

de a vedea insula Skorpios, Meganissi si 

alte insulite mai mici. Statiunea Nidri 

ofera o gama foarte variata de restaurante, 

taverne si baruri, port maritim spatios, 

plaje de pietris si nisip.  

 

Plajele din Lefkada 

Lefkada este presarata de cateva statiuni 

mici, plaje salbatice si satucuri traditionale 

grecesti. Partea de est a insulei cuprinde 

statiunile Lefkada, Nikiana si Perigiali. 

Statiunile estice dispun majoritar de plaje 

de pietris, dar exista si lagune mici cu 

plaje de nisip. Majoritatea statiunilor din 

partea de est sunt orientate catre partea 

continentala cu muntii sai magnifici.  

Plajele de pe coasta de vest ale Lefkadei 

sunt pe departe cele mai tari din Grecia, 

fiind un adevarat miracol natural, in timp 

ce Porto Katsiki face parte din cele mai 

celebre 3 plaje grecesti. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Porto Katsiki - este cea mai cunoscută 

plajă din Lefkada, fiind considerată una 

dintre cele mai frumoase din Europa și în 

TOP 3 GRECIA. Această plajă oferă un 

peisaj de o frumuseţe de vis, iar bleu-ul 

incandescent al apei taie răsuflarea oricărui 

turist. 

Kathisma - este una dintre cele 3 plaje cele 

mai cunoscute din Lefkada alaturi de Porto 

Katsiki și Egremni, fiind pozitionata la 2 

km de satul Agios Nikitas. Este o plajă 

extrem de comerciala cu multe baruri si 

șezlonguri cu umbrelute. 

Agios Ioannis – Frini - se află doar 2 km 

de capitala insulei Lefkada Town, fiind cea 

mai apropiata plaja de oraş. Plaja are niste 

culori incredibile, care amintesc de un colt 

de Caraibe, fiind formata dintr-o curea de 

nisip de aur, asezonata de ruinele unor mori 

de vant. Plaja este de nisip, dar intrarea in 

mare este formata din blocuri de pietre si 

nisip. Vantul caracteristic acestei plaje 

ofera multiple posibilitati de practicare a 

windsufring-ului. 

 

Mancarea 

In Lefkada, puteti gasi multe posibilitati 

pentru a servi masa, de la tavernele 

pescaresti, ouzeri, mezedopolia pana la 

restaurante. Bucataria locala nu este diferita 

de cea clasica mediteraneeana, dar are 

anumite elemente specifice, inspirate din 

bucataria ventiana. Produsul principal al 

insulei a fost întotdeauna uleiul de măsline.  

Specific Lefkadei este: salamul cu aroma 

usoara de usturoi, carnaciorii foarte 

condimentati, pestele savoro si aliada, 

mierea de cimbru din Athani, traditionala 

pita – placinta de verdeturi si rizopita – 

placinta de orez, vinul Berjami – considerat 

cel mai bun vin al insulei. Un aliment de 

bază pentru locuitorii insulei este lintea, 

predominanta in satul Egouvli si 

considerata ca fiind cea mai gustoasa din 

Grecia.  
 

 
 

 

                                          

 

 

 
Bilet avion cursa charter Preveza; 
Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

7 nopti cazare hotel; 

Masa in functie de hotelul ales; 
Asistenta turistica pe perioada 

sejurului.  

 

 

 

Taxe de aeroport –95 €/pers. 

   Asigurare medicala de calatorie; 
Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 

Alte taxe si cheltuieli personale; 

Programe optionale. 

 

 

 

Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 

ore inainte de plecare. 

Fiecare pasager are dreptul la maxim 

doua bagaje de cala cu o greutate totala 

de pana la 30 Kg si la un singur bagaj 

de mana care nu poate depasi 10 Kg. 

Nu trebuie sa introduceti in bagajele 

dumneavoastra obiecte care ar putea 

pune in pericol siguranta aeronavei sau 

a pasagerilor. 

Orarul de zbor se poate modifica, 

astfel, el va fi comunicat cu exactitate 

inainte de plecare. 

Clasificarea hotelurilor este data de 

autoritatile in domeniu din respectiva 

tara. 

Hotelurile mentionate pot fi inlocuite 

cu hoteluri similare fara a afecta 

tariful. 

Asigurarea medicala si asigurarea 

storno nu este obligatorie insa agentia 

va sfatuieste sa o procurati. 

In cazul in care exista un grup mai 

mare de turisti, transferul catre hoteluri 

se va face cu microbuze, intrucat 

strazile inguste nu permit intrarea 

autocarelor 

Zborul este pana la Preveza, de unde se 

face transfer catre Lefkada (distanta 

Preveza-Lefkada: 40km). 
  

 

 

 
     La frontiera  este obligatorie 

detinerea unei carti de identitate sau a 

unui pasaport valabil minim 6 luni. Nu 

sunt obligatorii asigurarea medicala de 

calatorie si  asigurarea storno, insa, 

agentia va recomanda sa le aveti. 

Pentru a putea iesi din tara, copiii sub 

18 ani trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: sa calatoreasca cu 

cel putin un adult insotitor, sa aiba 

asupra lor acordul ambilor parinti (sau 

al parintelui care nu-i insoteste) 

legalizat la notariat; adultul care ii 

insoteste, in cazul in care nu este unul 

dintre parinti, trebuie sa aiba cazier 

judiciar pe care sa il prezinte la 

frontiera. 

Formalitati 

Bine de stiut 

Servicii incluse 

Tariful nu include 



 

 

 

THALERO HOLIDAYS CENTER 
-Self Catering- 

www.thalero.gr 
 

 

REDUCERE 

De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la 

epuizarea locurilor 

      

Localizare. Thalero Holidays Center este situat în Ligia, un sat de pescari, care se afla la doar 5 km. de oraşul 

Lefkada. Există un port în centrul satului Ligia, cu multe taverne, restaurante şi plaje de-a lungul liniei de 

coastă. Plaja Ligia, cu ape curate şi cu frumoase adăposturi sub eucalipţi, este situată la doar 300 m. de hotel. 

Facilitati hotel. Hotelul Thalero Holidays Thalero oferă un loc ideal pentru cei ce caută un mediu liniştit şi 

relaxant. Există acces Wi-Fi gratuit la receptie si piscina, precum si o sală cu masă de tenis. Oaspeţii se pot 

relaxa la barul de la piscină, care serveşte băuturi şi cafea la umbra palmierilor. Hotelul dispune de o mică 

bibliotecă şi un miniteren de fotbal. De asemenea, există si o parcare privată gratuită. 

Facilitati camere. Thalero Holidays Center dispune de studiouri în regim self-catering, cu balcon spre grădină 

sau piscină. Fiecare cameră dispune de televizor, aer condiționat (contra cost: 5 euro/zi), chicinetă, frigider, baie 

privată cu duș. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 31.03  

 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06 279 € 195 € 209 € 223 € 

13.09, 20.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

21.06, 28.06, 05.07, 

06.09 
399 € 279 € 299 € 319 € 

12.07, 19.07, 26.07, 

02.08, 09.08, 16.08, 

23.08, 30.08 

425 € 298 € 319 € 340 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 80 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-15.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări  de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

 

http://www.thalero.gr/


 

 

 

ANASTASIA VILLAGE 3*+ 
-Self Catering- 

 

 

REDUCERE 

De pana la 20% la cazare 

Ofertă limitată până la 

epuizarea locurilor 

          

 

Apartamentele Anastasia Village se bucură de o locaţie idilică, la poalele muntelui Skaros, lângă pădurea de 

sejari, în staţiunea Nikiana. Cu o privelişte spectaculoasă asupra Mării Ionice, hotelul este, totodată, aproape de 

frumoasa plajă din Nikiana, ingrediente perfecte pentru un sejur liniştit şi relaxant, fiind recomandat pentru 

familii şi cupluri.  

Localizare. Anastasia Village este situat în estul Insulei Lefkada, în staţiunea Nikiana, cunoscută pentru 

iubitorii de sporturi nautice. Capitala insulei, Lefkada, se află la 9 km de hotel, în timp ce de cosmopolitul 

orăşel Nydri îl despart doar 3 km.  

Facilităţi hotel. Hotelul pune la dispoziţia turiştilor recepţie non-stop, seif la recepţie - gratuit, serviciu de 

închirieri maşini şi biciclete, aer condiţionat, internet Wi-Fi gratuit și parcare privată. Turiştii beneficiază şi de 

un snack bar şi un bar la piscina exterioară, o grădina, terasă şi un loc acoperit, special amenajat pentru grătar.  

Facilităţi camere. Complexul Anastasia Village este compus din 4 clădiri din piatră construite în amfiteatru, în 

jurul piscinei. Camerele sunt dotate cu telefon, încălzire centralizată, aer condiţionat, minibar, televizor, 

chicinetă utilată şi baie proprie cu duș şi uscător de păr. De asemenea, aceste camere au şi o canapea extensibilă, 

facilitând cazarea cele de-a treia persoane în cameră.  Fiecare cameră are balcon cu măsuţă şi scaune şi vedere 

la mare. 

 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 20% 

aplicată până la 

20.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 16% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09 331 € 265 € 278 € 295 € 

12.07, 13.09 369 € 295 € 310 € 328 € 

21.06, 06.09 399 € 319 € 335 € 355 € 

28.06, 05.07, 19.07, 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08 

436 € 349 € 366 € 388 € 

Supliment SGL 125 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-15.99 ani plătește 150 € transport + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 



 

 

 

HOTEL AGIOS NIKITAS  
-Mic Dejun- 

www.agiosnikitas.gr 

 

 

REDUCERE 

De pana la 25% la cazare 

Ofertă limitată până la 

epuizarea locurilor 

 
        

 

Hotelul Agios Nikitas este un superb hotel tradiţional, cu accente de alb şi albastru, o terasă cu o privelişte 

uimitoare asupra marii Ionice, într-o locaţie renumită pentru cele mai frumoase peisaje. 

.Localizare: Hotelul Agios Nikitas  este situat la 150 de metri de plaja Agios Nikitas, la 2 kilometri de plaja 

Kathisma si la 12 kilometri de capitala insulei, orasul Lefkada. Statia de autobuz se afla la 100 m distanta. 

Facilitati hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor o sală pentru micul dejun, terasa in aer liber pentru mic 

dejun, lounge interior, lounge exterior, snack bar, salon TV, cafenea in interior si la exterior, baby cot (la 

cerere) , parcare, internet wi-fi (gratuit). 

Facilitati camere: Toate camerele au in dotare: grup sanitar propriu, aer conditionat, TV, telefon, frigider si 

balcon cu vedere spre mare sau spre gradina. 

 

 

Plecări 

STANDARD 

Loc în 

DBL/APP 

FIRST 

BOOKING 

Loc în DBL/APP 

cu  

REDUCERE 25% 

aplicată până la 

15.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL/APP 

cu  

REDUCERE 20% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09 399 € 299 € 319 € 339 € 

13.09 425 € 319 € 340 € 361 € 

12.07, 19.07, 06.09 479 € 359 € 383 € 407 € 

21.06, 28.06, 05.07, 

23.08, 30.08 
498 € 374 € 398 € 423 € 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08 
531 € 398 € 425 € 451 € 

Supliment SGL 150 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-12.99 ani plăteste 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de 

nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

 

http://www.agiosnikitas.gr/


 

 

HOTEL GEORGE 3*+ 
-Demipensiune- 

www.hotelgeorge.gr 

 

Hotelul George a primit primii oaspeti in vara anului 1989 si de atunci este in mod regulat renovat. Acesta este 

situat ideal in statiunea Nidri, locul cel mai frumos si bine-cunoscut al insulei, care va ofera posibilitatea de a 

petrece vacanta intr-un mediu relaxat si linistit, dar nu departe de centrul comercial si desigur de  plaja cu apa 

clara albastra.  

Localizare. Hotelul George este situat in Nidri la numai 200 m. fata de plaja. Atmosfera pasnica de aici, vederea 

uimitoare asupra zonei montane din apropiere si a insulelor mici Scorpioni, Madouri, Sparti si Scorpidi, dar si 

plajele, centrul comercial local si viata de noapte atrag in fiecare an mii de turisti din toate colturile lumii. 

Aeroportul din Prevezza se afla la doar 35 km. distanta fata de statiune. 

Facilitati hotel. Printre serviciile hotelului se numara restaurant, piscina, bar la piscina, piscina pentru copii, 

teren de joaca, centru de schimb valutar, spalatorie, centru de inchiriere masini, parcare, internet gratuit. Micul 

dejun si cina sunt de tip continental. 

Facilitati camere. Camerele recent renovate ofera vedere catre curtea interioara a hotelului, catre zona montana 

din apropiere sau catre piscina si balcoane private spatioase, aer conditionat (contra cost: 7 euro/zi), seif, TV prin 

satelit, acces la internet, telefon, frigider,  uscator de par. 
 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST 

BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% 

aplicată până la 

31.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

20% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09   479 € 359 € 383 € 402 € 

06.09, 13.09  499 € 374 € 399 € 419 € 

21.06, 28.06, 12.07 530 € 398 € 424 € 445 € 

05.07, 30.08 560 € 420 € 448 € 470 € 

19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08 
593 € 445 € 474 € 498 € 

Reeducere cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
15 € 

Supliment SGL 200 € 

Reducere copil 2-12.99 ani în cameră 

DBL cu pat suplimentar 
80 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT. 
 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

 

REDUCERE 

De pana la 25% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 
      

http://www.hotelgeorge.gr/


 
 

 

 

 

HOTEL TESORO 4* 
-Demipensiune- 

www.hoteltesoro.gr 

 

Hotelul Tesoro este locul ideal pentru a uita de agitatia marilor orase, de zgomot si poluare. Tesoro Hotel 

combina linistea, natura, peisajul fantastic, luxul si bunul gust, incat sa ofere un sejur memorabil. 

Localizare. Hotelul Tesoro se gaseste in statiunea Nikiana, la numai 15 km distanta de capitala insulei Lefkas si 

la numai 12 km distanta de Nidri, cea mai mare si cea mai dezvoltata statiune a insulei Lefkada. 

Facilitati hotel. Tesoro pune la dispozitia oaspetilor o varietate de servicii personalizate, acestea incluzand 

check-in/check-out expres si birou pentru inchirieri de autovehicule. Printre serviciile oferite de hotel, se 

numara si un seif, o piscina de exterior si un serviciu de spalatorie pentru rufe. Hotelul dispune, de asemenea, de 

o cafenea, o maşina de spalat si o magazie pentru bagaje. Restaurantul din incinta hotelului este o optiune ideala 

pentru cei care doresc sa ia masa la hotel. Hotelul dispune de parcare pentru oaspeti. 

Facilitati camere. Complexul hotelier este format din 6 cladiri tip bungalow, avand in total 33 de camere. 

Cladirile sunt construite in jurul piscinei principale, avand balcon sau terasa.Toate camerele dispun de: A/C, 

LCD-TV, minibar, uscator de par, seif, baie cu cada si dus. 
 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST 

BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

20% până la 

15.03  

 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

15% până la 

30.04 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 06.09, 13.09, 

20.09 
550 € 440 € 468 € 495 € 

21.06, 28.06, 05.07, 

12.07, 19.07, 26.07, 

02.08, 09.08, 16.08, 

23.08, 30.08 

624 € 499 € 530 € 562 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
30 € 

Supliment SGL 270 € 

Primul şi al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Primul şi al 2-lea doilea copil 2-12.99 ani plătesc fiecare 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

REDUCERE 

De pana la 20% la cazare 

Ofertă limitată până la 

epuizarea locurilor 

 
       

http://www.hoteltesoro.gr/


sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL APOLLO 3* 
-Demipensiune- 

 

 

Hotelul Apollon este situat in statiunea Vasiliki, un loc bine cunoscut printre pasionatii de windsurfing. In 

timpul lunilor de vara, in aceasta zona bate un vant local cu aer cald propice pentru aceasta activitate. Adesea 

se intampla sa fie in acelasi timp peste o suta de surferi in golf. De asemenea, zona este populata si de amatorii 

de ciclism montan.  

Localizare. Hotelul  Apollon se afla la 20 m. de plaja si la o plimbare de 5 minute de centrul statiunii  

Vassiliki. Distanta fata de capitala este de  36 km. si doar 20 km. de cosmopolitul sat Nydri. Celebra plaja 

Porto Katsiki se afla la 25 km distanta. 

Facilitati hotel. Dispunand de o piscina cu terasa si un restaurant cu vedere la Marea Ionica, hotelul ofera 

oaspetilor sai servicii de calitate. Internetul WI-FI este disponibil in zonele publice si parcarea privata este 

posibila la hotel fara a plati taxe suplimentare. Pentru copii, hotelul pune la dispozitia oaspetilor o piscina si un 

teren de joaca special amenajat. 

Facilitate camere. Camerele hotelului dispun de aer conditionat gratuit, un balcon cu vedere la piscina, 

gradina sau la mare. Fiecare unitate este dotata cu un televizor, un frigider, conexiune la internet si baie proprie 

cu uscator de par. 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

aplicată până la 

29.02 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri 

limitate 

14.06, 20.09 399 € 299 € 319 € 339 € 

13.09 449 € 337 € 359 € 382 € 

21.06, 28.06, 05.07 499 € 374 € 399 € 424 € 

06.09 500 € 375 € 400 € 425 € 

12.07, 19.07 527 € 395 € 422 € 448 € 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08 
529 € 397 € 423 € 450 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
15 € 

Supliment cameră superior/fiecare 20 € 

 

REDUCERE 

De pana la 25% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

 

   



persoană 

Supliment SGL 120 € 

Reducere un copil 7-12.99 ani în 

cameră DBL cu pat suplimentar 
60 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT. Un copil 2-6.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 
 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

 

 

 

 

 

HOTEL ALIKI 4* 
-Mic dejun- 

 

 

 

Localizare: Hotelul Aliki este situat pe colina cu același nume din zona Nikiana, la malul mării, într-o zonă 

liniștită, oferind privelişti impresionante spre mare și insulele din apropiere. Se află la 10 km de Lefkada 

Town, 4 km de staţiunea Nidri şi 1 km de satul Nikiana.  

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor facilități precum: recepție, restaurant, bar, room service, 

acces internet Wi-Fi, lift, serviciu de închiriere mașini, acces pentru persoane cu dizabilități, grădină frumos 

amenajată, piscină şi parcare. Nu se acceptă animale de companie. 

 

REDUCERE 

De pana la 25% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

 

      



Facilități camere: Hotelul dispune de 23 de camere recent renovate, ce au în dotare TV, telefon, A/C, minibar, 

acces internet, baie cu duş, balcon cu vedere la gradină/mare. Toate camerele sunt pentru nefumători. 

 

 

Plecări 

STANDARD  

 

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 25% 

aplicată până la 15.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 20% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri 

limitate 

14.06, 20.09 399 € 299 € 319 € 339 € 

13.09 425 € 319 € 340 € 361 € 

06.09 475 € 356 € 380 € 404 € 

21.06, 05.07, 12.07, 

19.07 
505 € 379 € 404 € 429 € 

28.06, 30.08 532 € 399 € 426 € 452 € 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08 
572 € 429 € 458 € 486 € 

Reducere un copil 2-12.99 ani în 

cameră DBL cu  pat suplimentar 
50 € 

Supliment SGL 170 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT. 
 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTEL POSEIDONIO 
-Mic dejun- 

 

 

 

Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Perigiali, la 250 m de mare, 16 km de oraşul Lefkada şi la doar 1 

km  de populara stațiune Nidri.  

Facilități hotel: Turiștii se pot bucura de următoarele facilități ce sunt puse la dispoziţie de către hotel: 

recepţie, restaurant cu preparate din bucătăria tradițională, bar, cameră cu TV, acces internet Wi-Fi gratuit, 

piscină, bar la piscină şi parcare. 

Facilități camere: Toate camerele hotelului au vedere spre mare, iar din balcon se pot admira faimoasa insulă 

Scorpios şi frumoasa insulă Skorpidi. Acestea au în dotare A/C, TV, telefon, frigider şi chicinetă în studiouri. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

până la 31.03  

 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 15% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 319 € 255€  271 € 287 € 

21.06, 28.06, 12.07, 

13.09 
374 €  299 € 318 € 337 € 

06.09 405 € 324 € 344 € 365 € 

05.07, 19.07, 30.08 424 € 339 € 360 € 382 € 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08 
449 € 359 € 382 € 404 €  

Supliment SGL 120 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-12.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

REDUCERE 

De pana la 20% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL TROPICANA INN 
-Mic dejun- 

 

 

 

Perigiali este un mic sat care se află la 17 km de orașul Lefkada, vizavi de faimoasa Insula Scorpios a lui 

Onassis, având propria sa plajă, Passa. Principala ocupație a sătenilor este pescuitul, motiv pentru care aici vei 

avea ocazia sa savurezi pește proaspăt la una dintre tavernele de pe malul apei. 

Localizare. Hotel Tropicana Inn este situat în satul Perigiali, la doar 1 km de plaja cu nisip fin din stațiunea 

turistică Nidri. 

Facilități hotel. Hotelul pune la dispoziția turiștilor o sală pentru micul dejun, piscină exterioară, bar la 

piscină, terasă și parcare. Seiful este disponibil la recepția hotelului și este gratuit. Micul dejun este tip bufet 

rece (cafea, lapte, cereale, unt, brânzeturi, mezeluri, legume etc.) 

Facilități camere. Camerele Hotelului Tropicana Inn dispun de facilități precum baie proprie cu uscător de 

păr, aer condiționat (gratuit), televizor LCD, telefon, frigider, chicinetă, minibar, balcon/terasă. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

până la 31.03  

 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 15% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 249 € 199 € 212 € 229 € 

21.06, 06.09, 13.09 349 € 279 € 297 € 321 € 

28.06, 05.07, 12.07, 

19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08, 

30.08 

374 € 299 € 318 € 344 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 50 € 

Primul şi al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Primul şi al 2-lea doilea copil 2-13.99 ani plătesc fiecare 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

REDUCERE 

De pana la 20% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

 

       



 

Copilul beneficiaza de pat la cazare! 
 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL DELFINI 
-Demipensiune- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nidri 

este 

cea 

mai 

populară stațiune turistică în Lefkada situată la 17 km sud de orașul principal. Așezarea aflată în jurul golfului 

are taverne, restaurante și diverse locuri de cazare. Înconjurat de o vastă zonă verde, cu copaci și vegetație 

luxuriantă, Nidri este o alegere excelentă pentru vacanțe distractive, mai ales pentrufamilii. Strada principală 

din spatele golfului este plină de cafenele, baruri și magazine turistice. Nidri este plin de obiective turistice, 

cum ar fi rămășițele așezării preistorice, celebrele cascade și Defileul Dimosari. În centrul orașului este un mic 

muzeu de folclor. 

Localizare: Hotelul Delfini este situat pe plajă foarte aproape de zona centrală a stațiunii Nidri unde se găsesc 

 

REDUCERE 

De pana la 25% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

 

         



numeroase taverne, baruri și 

magazine. Distanța până în Lefkada, capitala insulei, este de 17 km. 

Facilități hotel: Hotelul este format din două clădiri și dispune de următoarele facilități: recepție, bar, 

restaurant, internet wireless și parcare. 

Facilități camere: Camerele dispun de grup sanitar propriu, tv, frigider, aer condiționat (contra cost - 5 

euro/zi) și balcon. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL/TPL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL/TPL 

cu REDUCERE 

25% 

aplicată până la 

31.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL/TPL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

 

Locuri limitate 

 

14.06, 20.09 399 €  299 € 319 € 335 € 

21.06, 28.06, 

06.09, 13.09 
479 € 359 € 383 € 402 € 

05.07, 12.07, 

30.08 
530 € 398 € 424 € 445 € 

19.07, 26.07, 

02.08, 09.08, 

16.08, 23.08 

580 € 435 € 464 € 487 € 

Reducere copil 2-12.99 la cazare în 

cameră DBL cu pat sulimentar 
60 € 

Supliment SGL 180 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25€/ pers la înscriere, restul de plata la avans pana la 50% pana la 

15.03 si diferenta cu 14 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ early booking nu permit modificări 

de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VILA NIDRI BEACH PORT 
-Self catering- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locali

zare: 

Vila 

Nidri 

Beach este o clădire construită în zona portuară (marină), foarte aproape de mare, având o poziționare ideală la 

doar 50 m față de plajă. Vila este situata la 200 m de centrul statiunii Nidri si la 28 km de capitala insulei 

Lefkada. 

Facilităti hotel: Cladirea este structurata pe doua nivele si pune la dispozitia turistilor atât camere duble cât și 

camere triple cu vedere la mare, munte sau la piscină. Nidri Port Studios pune la dispozitia oaspetilor internet 

wi-fi gratuit și piscină exterioară. Plaja cu nisip si pietricele este localizata la doar 50 m. 

Facilităti camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă complet utilată, frigider, televizor, A/C (contra cost 

5euro/camera/zi), seif, internet wi-fi gratuit. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST 

 BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 15.03  

 

EARLY 

BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 284 € 199 € 213 € 227 € 

21.06, 13.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

28.06 384 € 269 € 288 € 307 € 

05.07, 12.07, 19.07, 

23.08, 30.08, 06.09 
427 € 299 € 320 € 342 € 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08 
455 € 319 € 341 € 364 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
20 €  

Supliment SGL 90 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-15.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

REDUCERE 

De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

 

        

 

 



 

 

 

 

VILA MARGARITA 
-Self catering- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nidri 

este o 

alegere 

excelentă pentru vacanțe distractive, mai ales pentru familii. Strada principală din spatele golfului este plină de 

cafenele, baruri și magazine turistice. Nidri este plin de obiective turistice, cum ar fi rămășițele așezării 

preistorice, celebrele cascade și Defileul Dimosari.  

Localizare: Studiourile sunt localizate în centrul stațiunii Nidri, la 16 km de orașul Lefkada.  În apropiere se 

găsesc o multitudine de restaurante, baruri şi magazine. Plaja se află la o distanță de aproximativ 200 de metri. 

Facilități vilă: Vila pune la dispoziția turiștilor posibilitate de cazare în camere cu 2 sau 3 paturi, dispuse pe 2 

nivele. 

Facilități camere: Camerele au în dotare A/C (contra cost – 5 €/cameră/zi sau 25 €/săptămână), TV, chicinetă 

utilată, frigider, acces internet gratuit, baie cu duş şi balcon/terasă. 

 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST 

 BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 31.03  

 

EARLY 

BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 279 € 195 € 209 € 223 € 

21.06, 13.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

28.06 384 € 269 € 288 € 307 € 

05.07, 12.07, 19.07, 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08, 

06.09 

427 € 299 € 320 € 342 € 

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
20 €   

Supliment SGL 85 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-12.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

 

 

REDUCERE 

De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

 

       



* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILA KATIA 
-Self catering- 

 

 

 

Nidri este cea mai populară stațiune turistică în Lefkada situata la o distanță de 17 km sud de capitala insulei. 

Frumoasele plaje de nisip care se întind de-a lungul coastei fac din Nidri o destinație irezistibilă. Se poate 

beneficia de vederi uimitoare peste insulele Heloni, Sparti, Madouri și Scorpios, faimoasa insulă a lui 

Aristotelis Onasis. Strada principală din spatele golfului este plina de cafenele, baruri și magazine turistice.  

Localizare: Vila Katia este situată în staţiunea Nidri, aproape de mare, la o distanță de aproximativ 15 km de 

orașul Lefkada. În apropiere se află un centru de sporturi nautice. 

 

REDUCERE 

De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

 

                                              



Facilități vilă: Vila este o afacere de familie, compusă din 7 apartamente cu 2 sau 3 paturi, înconjurată de o 

grădină cu flori, cu acces direct la plajă, fiind o alegere potrivită pentru a petrece vacanţa cu familia. Vila pune 

la dispoziţia turiştilor acces internet Wi-Fi gratuit şi parcare cu locuri limitate. 

Facilități camere: Toate camerele dispun de A/C, TV satelit, frigider, acces internet gratuit, baie cu duş şi 

balcon cu vedere la insulele Skorpio și Madouri. Chicinetă complet echipată pe etaj. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 31.03  

 

EARLY BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 279 € 195 € 209 € 223 € 

21.06, 13.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

28.06 384 € 269 € 288 € 307 € 

05.07, 12.07, 

19.07, 30.08, 

06.09 

427 € 299 € 320 € 342 € 

26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 

23.08 

455 € 319 € 341 € 364 € 

Supliment SGL 85 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-12.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 



 

VILA SUSANNA 
-Self catering- 

 

 

 

Perigiali este o stațiune mai mică, situată la periferia stațiunii Nidri, stațiunea cea mai animată a insulei, situată 

pe coasta de est a insulei Lefkada. De pe malul apei se pot vedea contururile unor insule din apropiere, dintre 

care cea mai mare este Meganisi, pe fundalul înălţimilor, interesante şi acestea, de pe partea continentală. 

Localizare: Vila Susanna este situată în staţiunea Perigiali, la aproximativ 500 m de mare, la o distanță de 700 

de metri de Nidri și la 13 km de orașul Lefkada. 

Facilități hotel: Vila dispune de studiouri pentru 2 sau 3 persoane împărţite pe 2 etaje. 

Facilități camere: Camerele sunt curate şi confortabile şi dispun de chicinetă complet echipată, A/C (contra 

cost – 5 €/cameră/zi sau 25 €/săptămână), TV, frigider, acces internet gratuit, baie cu duş şi balcon. 

 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL/TPL 

FIRST 

BOOKING  

Loc în DBL/TPL 

cu REDUCERE 

30% până la 

29.02  

 

EARLY 

BOOKING Loc 

în DBL/TPL cu 

REDUCERE 

25% până la 

30.04 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 279 € 195 € 209 € 223 € 

21.06, 13.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

28.06, 05.07, 12.07, 

19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08, 

30.08, 06.09 

370 € 259 € 278 € 296 €  

Supliment SGL 85 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-12.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 
 

 

REDUCERE 

De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

 

                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILA LIOTRIVI 
-Self catering- 

 

 

 

Vasiliki este a doua stațiune ca mărime a insulei, stațiune animată datorită poziționării lângă port, a 

magazinelor și a teraselor și tavernelor de pe malul mării. Vasiliki este capitala wind-surferilor din Lefkada. 

Golful acesta ce pare liniștit dimineața, devine destul de agitat și colorat după amiază, și se umple de wind-

surferi și kite-surferi. 

Localizare: Vila este situată în staţiunea Vasiliki, la doar 50 de metri de port și la 300 de metri de plajă. În 

apropiere se află magazine, baruri și restaurante, iar orașul Lefkada este la o distanță de 38 km. 

Facilităţi vilă: Vila oferă servicii self-catering şi pune la dispoziţia oaspeţilor săi acces internet Wi-Fi gratuit, 

seif (contra cost) şi parcare. 

Studiouri  în sistem self-catering, cu vedere la munte sau la Marea Ionică, parcare privată și Wi-fi gratuit. 

Facilităţi camere: Camerele dispun de A/C gratuit, TV, acces internet Wi-Fi gratuit, frigider gratuit, chicinetă 

complet echipată, baie cu duş şi balcon cu vedere la munte sau la Marea Ionică. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST 

BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% până la 

15.03  

 

EARLY 

BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% până la 

15.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 279 € 195 € 209 € 223 € 

21.06, 13.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

28.06, 12.07, 19.07, 

06.09 
384 € 269 € 288 € 307 € 

05.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08, 

30.08 

425 € 298 € 319 € 340 €  

Supliment SGL 85 € 

 

REDUCERE 

De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

 

                   



Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-10.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport.  

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

     – în fiecare Luni – 
 

 

 
 

8 zile/7 nopți 
 

 

 

 

Bucureşti 

Timisoara, Iasi, Cluj-

Napoca  
Supliment plecari din tara  

30 €/pers 

 

 

 

 

25 euro/pers. 
 

 

 

 

 

Insula este recunoscută pentru 

producţia de măsline, ulei de 

 

 
ZIUA  1  -  Către Zakynthos… 
Întâlnire la aeroport cu reprezentantul agenţiei 

pentru formalităţile de check-in şi îmbarcare. 

Ajunşi în aeroport în Insula Zakynthos turişti 

se pregătesc pentru transfer către hotel, unde se 

vor caza. 
 

ZIUA 2 - 7 Vă recomandăm următoarele 

excursii opţionale: 
Excursie cu vaporul  
Ne îmbarcăm la ora 09:30 din portul 

Zakynthos pe un vas de croazieră care va avea 

opriri la: Peşterile Albastre pentru fotografii 

(se disting prin arcele create de eroziune prin 

care se poate pătrunde în peşteri şi prin 

culoarea apei azur – care se reflectă în ele), la 

plaja Navagio pentru înot (cea mai celebră 

plajă de pe insulă, datorită naufragiului unui 

vas în anii „80 ), la Keri pentru fotografii ale 

rocilor Mikri Megali şi Mikri Myzithra care 

ţâşnesc din mare ca nişte piramide şi pentru 

înot şi la Vassilikos pentru înot. 
 
 

Turul insulei  

Excursie la Marathonisi 

Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din 

portul Agios Sostis către Lithakia. Vizită 

pe Insula Marathonisi pe a cărei plajă 

broaştele ţestoase Caretta-Caretta (specie 

pe cale de dispariţie şi protejată prin 

lege) se adăpostesc şi îşi depun ouăle. 

Olympia – locul naşterii Jocurilor 

Olimpice 

Ne îmbarcăm pe feribotul care pleacă din 

portul Zakynthos către portul Killini. În 

mijlocul văii Iliei, unul dintre cele mai 

vechi oraşe-stat din Peloponez, se află 

Olimpia, unde în epoca preistorică la 

fiecare 4 ani erau organizate jocuri în 

onoarea lui Zeus Olympianul. Chiar şi în 

zilele noastre flacăra olimpică este 

aprinsă la fiecare patru ani în sanctuarul 

antic al Olimpiei şi de aici transportată în 

statul unde se vor desfăşura jocurile. 

Vizita la situl arheologic. Timp liber 

pentru cumpărături şi prânz. 

Kefallonia 

Traversare cu feribotul din portul St. 

Nikolas către portul Pessada din 

Kefallonia, de unde vom porni în turul 

insulei cu autocarul. În Kefallonia, cea 

mai mare insulă din Marea Ionica veţi 

putea vizita Mănăstirea şi Biserica Sf. 

Gherasim (patronul insulei), cea mai 

venerată biserică de pe insulă, sub ea 

aflându-se o peşteră în care a locuit şi s-a 

rugat Sfântul. În mănăstire se află 

Plecări 

Durată 

Plecări din 

Bine de ştiut 



 

măsline şi vinuri. Alte produse 

locale pe care le puteţi 

achiziţiona sunt apa de colonie 

din iasomie (floarea cea mai 

răspândită de pe insulă), obiecte 

din piele şi bijuterii.  

 

Specialităţile culinare locale pe 

care le puteţi savura sunt lodotiri 

- brânză, pui umplut sau iepure 

umplut, tocană de ceapă, 

skordostoumbi melitzana - 

tocană de vinete în sos de ceapă, 

ostropel de vită şi tsilipourlo o 

mâncare de Paşte din măruntaie 

de ied sau miel, mandolato a 

nuga sau pasteli – seminţe de 

susan caramelizate cu miere. 

 

Plecare la ora 09.00 într-un tur al insulei în 

care vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, din 

oraşul Zakynthos, una din cele trei clădiri care 

au scăpat intacte după cutremurul din 1953  

unde se găseşte sicriul  Sfântului Dionysios – 

patronul insulei, precum şi Muzeul Eclesiastic 

al  Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de 

oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian 

construit pe ruinele vechii acropole. 

Excavaţiile din această zonă au adus la 

suprafaţă biserici din toate perioadele, din 

antichitate până în timpul dominaţiei britanice; 

Anaphonitria, mănăstirea unde Sf. Dionysios, 

patronul insulei, a fost călugăr. Oprire pentru 

cumpărături în staţiunea Volimes care este 

celebră pentru covoarele şi mătasea fabricate 

manual; plaja Navagio se poate admira de pe 

stâncă, aceasta fiind accesibilă doar pe mare. 

La Agios Nikolaos vizită opţională la Peşterile 

Albastre. Vizită la o cramă locală unde puteţi 

degusta şi cumpăra vinuri. 

moaştele Sfântului într-un sicriu de 

argint; Peştera Drogarati  - localizată la 

câţiva km de Sami, are două părţi dintre 

care una este accesibilă publicului, aici 

având loc concerte datorită acusticii 

foarte bune; Peştera Melissani situată 

tot lângă Sami are forma literei B, cu 2 

camere separate de o mică insulă în 

centru. Apa este incredibil de limpede şi 

curată, un amestec de apă de mare şi apă 

dulce, văzându-se perfect fundul lacului 

şi în locurile cele mai adânci. De 

asemenea vom vizita Argostoli, capitala 

insulei, asezată în golful Livadi, care 

desparte insula în două părţi inegale. 

Timp liber pentru prânz şi cumpărături. 
 

ZIUA 8 – Din nou acasă...   
În cursul zilei se realizează transferul la 

aeroport, pentru întoarcerea în ţară. 

Sosim în Bucureşti pe aeroportul 

Otopeni. 



     

 
   

Insula Zakynthos este vestită pentru 

frumuseţea plajelor sale largi şi nisipoase 

(din Vassilikos, Laganas, Kalamaki, Tsilivi 

şi Alykes) şi pentru broaştele ţestoase 

Caretta - Caretta, specie protejată de lege. 

Vegetaţia insulei este bogată şi verde cu 

plantaţii de măslini, citrice şi păduri de pini. 

Plajele sunt răsfirate pe coasta de nord, sud 

şi est, dar cele mai frumoase şi mai întinse 

se află în sud, unde s-a dezvoltat un puternic 

centru turistic. 

    Plaja cu epava unui vapor (Navagio) 

este o imagine reprezentativă a insulei în 

toată lumea şi unul din punctele turistice 

cele mai vizitate. Deşi iniţial se chema 

Agios Georgios, această plajă a fost 

redenumită (Navagio) după naufragiul din 

1983 a unui vas ce transporta ţigări de 

contrabandă. Apele mării au împins epava 

pe ţărm, iar nisipul a acoperit-o până la 

jumătate. Este una din cele mai celebre şi 

fotografiate plaje din lumea întregă, fiind 

inclusă pe bună dreptate în topul primelor 

10. 

     Capitala insulei are acelaşi nume, este 

situată pe coasta de est, într-un golf, şi este 

centrul comercial şi principalul port al 

insulei. Oraşul cunoscut în trecut ca 

« Veneţia Sudului » a fost reconstruit după 

ce cutremurul din 1953 şi incendiul care i-a 

urmat a distrus oraşul vechi cu conacele şi 

clădirile sale elegante, oraşul cel nou 

încercând să păstreze pe cât posibil stilul 

veneţian şi bizantin al  oraşului vechi.  

 

     Staţiunea Laganas, cea mai mare şi 

mai aglomerată staţiune de pe insulă a 

apărut pentru a satisface afluxul mare de 

turişti în zonă. Marea este aici marginită de 

o plajă cu nisip foarte fin, lungă de 9 km, 

cea mai mare de pe insulă şi una din cele 

mai mari din Grecia. Principala atracţie sunt 

broaştele ţestoase Caretta-Caretta, specie pe 

cale de dispariţie, protejată de lege. 

Staţiunea oferă  multe restaurante, taverne, 

cafenele, cluburi, magazine de suveniruri, 

centre de închiriat maşini şi biciclete şi 

condiţii ideale pentru sporturi nautice. 

 

Staţiunile, aflate în apropierea capitalei ( la 

maxim 20 km distanţă ) oferă o vacanţă plăcută 

în ritmul ales de dumneavoastră: plajă şi baie, 

shopping, mari magazine şi boutiq-uri cu 

suveniruri, sporturi maritime, viaţă de noapte, 

excursii pentru descoperirea frumuseţii 

sălbatice a insulei, reculegere în biserici sau 

pur şi simplu odihnă pe malul mării. 

    Staţiunea Tsilivi este una din cele mai 

importante staţiuni de pe insulă, situată la 4 km 

de capitala Zakynthos. Este înconjurată de 

livezi de măslini, vii şi grădini cu pomi 

fructiferi, iar plaja cu nisip fin, lungă de 4 km 

deţine distincţia “Steagul Albastru”. Pe  plajă 

puteţi găsi umbreluţe, şezlonguri şi taverne, iar 

în staţiune puteţi savura specialităţi culinare 

locale şi internaţionale în restaurante excelente, 

taverne şi vă puteţi bucura de viaţă de noapte 

în cluburi, pub-uri şi discoteci. Wind–

surfingul, skiul nautic, plimbările cu barca sau 

para-sailingul sunt doar câteva dintre 

distracţiile pe care le puteti găsi aici. 

    Staţiunea Alykanas este aşezată în 

pitorescul Golf Alykes, unită de o imensă plajă 

cu nisip fin şi intrare lină în apă, considerată 

una dintre cele mai bune plaje din Zakynthos. 

    Staţiunea Argassi este una dintre cele mai 

populare staţiuni  recunoscută pentru viaţa de 

noapte de aici şi pentru apropierea de una 

dintre cele mai bune plaje din Zakynthos unde 

se pot practica majoritatea sporturilor acvatice. 

Localizarea acesteia este una deosebită, la 

poalele Muntelui Skopos. Aceasta s-a dezvoltat 

foarte mult în ultimii ani datorită proximităţii 

faţă de capitala insulei - Zante Town.  

Orar de zbor: 
OTP-ZTH // OB9213 // 08:15-10:05 

ZTH-OTP // OB9212 // 16:05-18:00 
(in perioada 13.06-19.09) 

OTP-ZTH // OB9211 // 08:00-09:50 

ZTH-OTP // OB9210 // 15:35-17:20 
(in perioada 30.05-26.09; exceptii retururi in 06.06 si 

26.09: ZTH-OTP// 10:35 – 12:20) 

CLJ-ZTH // OB9201 // 13:25-15:20 

ZTH-CLJ // OB9200 // 10:50-12:40 
 

IAS-ZTH // OB9291 // 13:45-15:50 

ZTH-IAS // OB9290 // 16:35-18:30 

 

TSR-ZTH // OB9281 // 13:05-14:50 

ZTH-TSR // OB9280 // 10:35-12:20 
*Orarele de zbor sunt informative si pot suferi modificari. 

 

 
Bilet avion cursă charter; 

Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
7 nopţi cazare hotel; 

Masa în funcţie de hotelul ales; 

Asistenţă turistică pe perioada 

sejurului;  

 

 

 

Taxa de aeroport – 95 €/pers.  

Supliment plecare din  

Timisoara/ Iasi/Cluj – 30 €/ pers 

(nu este inclus, se adauga la 

tarifele din prezentul program) 

Asigurarea medicală de călătorie şi 

asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Programe opţionale; 

 

 

 

Turiştii se vor prezenta la aeroport 

cu 2 ore înainte de plecare. 

Fiecare pasager are dreptul la 

maxim un bagaj de cală cu o 

greutate totală de până la 20 Kg şi  

un bagaj de mână care nu poate 

depăşi 7 Kg. Nu trebuie să 

introduceţi în bagajele 

dumneavoastră obiecte care ar 

putea pune în pericol siguranţa 

aeronavei sau a pasagerilor. 

   Orarul de zbor se poate modifica, 

astfel, el va fi comunicat cu 

exactitate înainte de plecare. 

   Clasificarea hotelurilor este dată 

de autorităţile în domeniu din 

respectiva ţară. 

   Hotelurile menţionate pot fi 

înlocuite cu hoteluri similare fără a 

afecta tariful. 

 

 

 
     La frontieră  este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate 

sau a unui paşaport valabil minim 

6 luni. Nu este obligatorie 

asigurarea medicală de călătorie şi 

storno însă, agenţia vă recomandă 

să le faceţi. Pentru a putea ieși din 

țară, copiii sub 18 ani trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții: 

să călătorească cu cel putin un 

adult însoțitor, să aibă asupra lor 

acordul ambilor părinți (sau al 

părintelui care nu-i însoțește) 

legalizat la notariat. Adultul care îi 

însoțește, în cazul în care nu este 

unul dintre părinți, trebuie sa aibă 

cazier judiciar pe care să îl prezinte 

la frontieră. 

 

 
Insula se bucură de un climat de tip 

mediteranean, cu veri însorite și 

uscate, în perioada estivala, 

temperaturile medii fiind cuprinse 

între 22˚C și 32˚C.  

Formalităţi 

Clima 

Bine de știut 

Servicii incluse 

Prețul nu include 



 
 

 

 

MERLIS STUDIOS 
                                                                       -self catering- 

 

 

 

Merlis Studio este înconjurat de grădini minunate, situat în partea veche a staţiunii Kalamaki. 

Localizare: Se află la doar 5 minute de mers pe jos de plaja cu nisip "Crystal Beach" (aproximativ 150 m), la 4 km 

de capitala insulei şi la 3 km de aeroport. 

Facilităţile hotelului: Merlis Studio pune la dispoziţia oaspeţilor săi o tavernă, grădini frumos amenajate, parcare. 

Facilităţile camerelor: Camerele sunt dotate cu chicinetă utilată, plită electrică, frigider, fierbător de cafea/ceai, 

prăjitor de pâine, TV satelit, A/C, baie cu duş, balcon/ terasă. 

Piscină: Se pune la dispoziţia turiştilor piscina „Antonis” care se află în spatele complexului, unde umbrelele şi 

şezlongurile sunt gratuite. 

 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 
Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 
aplicată, până la 31.03 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 26% 

aplicată, până la 31.05 

Locuri 
limitate 

30.05 279 € 195 € 206 € 223 € 

06.06, 13.06 325 € 228 € 241 € 260 € 

19.09 335 € 235 € 248 € 268 € 

12.09 345 € 242 € 255 € 276 € 

05.09 362 € 253 € 268 € 290 € 

20.06, 27.06, 11.07, 29.08 384 € 269 € 284 € 307 € 

04.07, 18.07 404 € 283 € 299 € 323 € 

25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 
22.08 

425 € 298 € 315 € 340 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 85 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT;  
Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

 

 

REDUCERE 

De până la 30% la cazare 

Oferta limitată până la epuizarea 

locurilor 

       



 

 

VILA ZEPHYROS 
-self catering- 

 
 

 

Laganas, cea mai mare şi cea mai populară staţiune de pe insulă, recunoscută pentru viaţa de noapte activă, pentru 

plaja lungă cu nisip fin, pentru multitudinea de restaurante, baruri şi magazine de suveniruri şi nu în ultimul rând 

pentru renumitele broaşte ţestoase Caretta-Caretta. 

Localizare: Studio Zefyros este situat în staţiunea Laganas, la doar 50 m de plaja cu nisip fin. 

Facilităţi vilă: recepţie, lobby, facilităţi pentru persoane cu disabilităţi, piscină exterioară pentru adulţi, şezlongurile 

şi umbrelele de la piscină sunt gratuite, grădină frumos amenajată. 

Facilităţi camere: Toate camerele au în dotare chicinetă complet echipată, A/C (contra cost – 5 €/cameră/zi), TV, 

frigider, seif (contra cost – 2 €/cameră/zi), baie cu duş şi balcon sau verandă. 

 

 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING  
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL/TPL 

Loc în DBL/TPL cu 
REDUCERE 30% 
aplicată, până la 

15.03 

Loc în DBL/TPL cu 
REDUCERE 26% 
aplicată, până la 

31.05 

Locuri 
limitate 

30.05 279 € 195 € 206 € 223 € 

06.06, 13.06, 12.09, 19.09 327 € 229 € 242 € 262 € 

20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 

05.09 
399 € 279 € 295 € 319 € 

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08, 29.08 
427 € 299 € 316 € 342 € 

Supliment SGL 80 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUCERE 

De până la 30% la cazare 

Oferta limitată până la epuizarea 

locurilor 

   



 

HOTEL COMPLEX SOFIA 
                                                                       -mic dejun- 

 

 

 

Localizare: Acest hotel modern este situat la câteva minute de mers pe jos de plajă, fiind înconjurat de grădini 

frumoase şi copaci exotici. Hotelul oferă unități de cazare confortabile, într-un cadru relaxant şi primitor. 

Facilităţi hotel: Hotelul Sofia's este administrat de o familie, fiind compus din 4 clădiri separate, amplasate printre 

grădini şi o piscină. Complexul are un bar la piscină, o piscină pentru copii și un supermarket. La cerere se poate 

organiza primire specială pentru cuplurile în luna de miere. 

Plaja renumită din Kalamaki se află la doar 10 minute de mers pe jos, orașul Zante Town este la 5 km, iar 

Aeroportul Dionisios Solomos se găsește la doar 3 km. 

Facilităţi camere: Toate camerele luminoase și aerisite ale Hotelului Sofia au frigider și balcon. Oaspeții 

beneficiază de acces gratuit la internet Wi-fi. Aerul condiționat este opțional (contra cost – 9 €/ zi/ cameră). 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL  
Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 
aplicată, până la 31.03 

Loc în DBL cu REDUCERE 
15% aplicată, până la 

10.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 19.09 299 € 239 € 254 € 269 € 

06.06 324 € 259 € 275 € 292 € 

05.09, 12.09 349 € 279 € 297 € 314 € 

13.06 356 € 285 € 303 € 320 € 

20.06, 27.06 374 € 299 € 318 € 337 € 

04.07, 11.07, 18.07 399 € 319 € 339 € 359 € 

25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 
434 € 347 € 369 € 391 € 

Supliment SGL  110 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Un copil 2-11.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUCERE 

De până la 20% la cazare 

Oferta limitată până la epuizarea 

locurilor 

     



HOTEL ESPERIA 3*** 
– mic dejun – 

www.esperia-hotel.com 
 

 

Hotelul Esperia este un hotel tip boutique, modern conceput, recent renovat şi reamenajat, potrivit pentru tineri şi 

grupuri de prieteni în căutarea unui hotel confortabil, dintr-o locaţie centrală. 

Localizare: Hotelul Esperia este situat în Laganas, la 30 m de plajă, la 8 km de centrul oraşului Zante şi 7 km de 

aeroport. 

Facilităţile hotelului: recepţie, restaurant, snack-bar, lounge, internet corner (contra cost – 1 €/oră), acces internet 

Wi-Fi (gratuit), scaun pentru infanţi în restaurant, centru Spa şi Jacuzzi (contra cost), magazin de suvenituri, remt-a-

car, parcare.  

Facilităţile camerelor: Toate camerele hotelului sunt dotate cu telefon, TV satelit, radio, frigider (contra cost), A/C  

(extra – 7 euro/camera/zi); seif (contra cost), baie cu duş/cadă, uscător de păr, balcon sau terasă, unele au vedere la 

mare. 

Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară cu secţiune şi pentru copii, unde umbrelele şi şezlongurile sunt 

gratuite, bar la piscină. 

Sport și agrement: teren de joacă pentru copii, sală de fitness. 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 17% 
aplicată, până la 

31.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 06.06, 19.09 310 € 248 € 264 € 279 € 

13.06, 12.09 374 € 299 € 318 € 337 € 

05.09 399 € 319 € 339 € 359 € 

29.08 419 € 335 € 356 € 377 € 

20.06 435 € 348 € 370 € 392 € 

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08 
443 € 354 € 377 € 399 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

15 € 

Supliment SGL 130 € 

Supliment demipensiune/persoană 60 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

 
 

HOTEL SUNRISE 3***+ 

REDUCERE 

De până la  20% la pachet 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

               

http://www.esperia-hotel.com/


-all inclusive- 

www.sunrisehotel.gr  

 
 

 

Localizare: Hotelul Sunrise este un hotel modern aflat într-o zonă pitorească, înconjurată de măslini, oferind o 

atmosfera caldă şi prietenoasă. Se află la 4 km de oraşul Zakynthos, la căteva minute de mers pe jos de plajă și la 

500 m de centrul staţiunii. 

Facilităţi hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, snack bar, room service, acces internet Wi-Fi, seif (contra 

cost – 14 €/săptămână), piscină pentru adulți, piscină pentru copii, grădină și parcare. 

Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu aer condiţionat (inclus în preț), TV, telefon, frigider, uscător de păr, baie 

cu duș şi balcon sau veranda cu vedere la piscină sau la munte. 

 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING  
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicată, până la 

15.05 

Locuri 
limitate 

30.05 374 € 299 € 318 € 344 € 

06.06, 13.06, 12.09, 19.09 499 € 399 € 424 € 459 € 

20.06, 11.07, 05.09 536 € 429 € 456 € 493 € 

27.06, 04.07, 18.07, 25.07, 
01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 

29.08 
586 € 469 € 498 € 539 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 280 € 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REDUCERE 

De până la 20% la cazare 

Oferta limitată până la epuizarea locurilor 

 

http://www.sunrisehotel.gr/


HOTEL CONTESSA 3***+ 
                                                                       -demipensiune- 

 

 

 

 

Localizare: Pozitia hotelului este una privilegiata, la o distanta mica de mare, dar si de centrul statiunii. Hotelul 

Contessa este situat in Argassi, la 300 de metri fata de plaja, la cateva minute de centrul statiunii si de renumita 

plaja Vasilikos. 

Facilitati hotel: Hotelul ofera oaspetilor sai receptie 24 h, piscina exterioara cu sezlonguri si umbrele, piscina 

pentru copii, loc de joaca pentru copii, bar, snack bar, bar la piscina, restaurant, gradina, serviciu de secretariat, 

parcare, biliard, ping-pong, serviciu inchirieri masini si biciclete. 

Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu baie proprie, uscator de par, telefon, TV satelit, seif (15 euro/ 

saptamana), frigider contra cost, aer conditionat contra cost 4 euro/camera/zi, balcon/ terasa. 

 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL  
Loc în DBL cu REDUCERE 

30% aplicată, până la 
31.03 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% 

aplicată, până la 31.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 19.09 499 € 349 € 374 € 394 € 

06.06, 12.09 528 € 370 € 396 € 417 € 

13.06, 05.09 550 € 385 € 413 € 435 € 

20.06, 27.06 593 € 415 € 445 € 468 € 

04.07, 11.07, 18.07 607 € 425 € 455 € 480 € 

25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 
630 € 441 € 473 € 498 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
35 € 

Supliment SGL 210 € 

Reducere un copil 2-5.99 ani ȋn cameră DBL 

cu pat suplimentar 
130 € 

Reducere un copil 6-15.99 ani ȋn cameră DBL 

cu pat suplimentar 
100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT. 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  
 

 

 

 

HOTEL JUPITER 3***+ 

REDUCERE 

De până la 30% la cazare 

Oferta limitată până la epuizarea 

locurilor 

      



– all inclusive – 

www.jupiterhotel.gr 
 

 

Complet renovat, înconjurat de numeroase restaurante, super-marketuri, baruri, cluburi, magazine de suveniruri sau 

de bijuterii, hotelul Jupiter este destinaţia ideală pentru cupluri sau familii în căutarea unei vacanţe plăcute şi 

relaxante. 

Localizare: Hotelul este situat la 300 m faţă de plaja cu nisip decorată cu steag albastru, la 4 km distanţă faţă de 

capitala insulei Zante şi la 7 km distanţă faţă de aeroportul din Zakynthos. 

Facilităţile hotelului: recepţie, restaurant, salon TV, lobby, lobby bar, grădină și parcare. 

Facilităţile camerelor: Camerele dispun de telefon, TV satelit, mini-frigider (contra cost), A/C (contra cost: 7 

€/cameră/zi), baie proprie cu duş/cadă, uscător de păr şi balcon. 

Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară cu şezlong-uri şi umbrele gratuite şi de un bar la piscină. 

 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING  
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicată, până la 

31.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 19.09 449 € 359 € 382 € 404 € 

06.06, 13.06, 12.09 481 € 385 € 409 € 433 € 

05.09 561 € 449 € 477 € 505 € 

20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08, 29.08 
610 € 488 € 519 € 549 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 250 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HOTEL PLAZA PALLAS 3***+ 
– all inclusive – 

REDUCERE 

De până la  20% la pachet 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

        

http://www.jupiterhotel.gr/


www.plazapallas.gr  
 

 

Hotelul este o capodoperă a arhitecturii Zakynthiene şi unul dintre cele mai frumoase hoteluri din Zante. Grădina 

este plină de flori, de la trandafiri, iasomie până la palmieri şi flori puse în ghivece frumos amenajate. 

Localizare: Hotelul este situat în populara staţiune Tsilivi, la numai 200 m de plaja decorată cu steag albastru. 

Facilităţile hotelului: recepţie, restaurant, cocktail bar, internet wireless (gratuit), TV lounge, seif, grădină, parcare. 

Facilităţile camerelor: Cele 48 studiouri şi apartamente sunt aşezate în clădiri de 3 etaje în jurul piscinei având un 

design atrăgător. Toate camerele oferă chicinetă complet echipată, telefon, TV satelit, A/C (contra cost - 7 

€/cameră/zi, excepţie fac lunile iulie şi august când este inclus în preţ), baie cu duş, uscător de păr şi balcon. 

Piscină: Hotelul pune la dispoziţia turiştilor o piscină exterioară pentru adulţi şi o piscină pentru copii şi un bar 

lângă piscină. 

Sport şi agrement: loc de joacă pentru copii, billiard, seri tematice. 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ SPECIALĂ 

Loc în DBL  

Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată, până la 

29.02 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicată, până la 

15.04 

Locuri 
limitate 

30.05 499 € 399 € 424 € 459 € 

19.09 549 € 439 € 467 € 505 € 

06.06, 12.09 579 € 463 € 492 € 533 € 

13.06, 20.06, 05.09 599 € 479 € 509 € 551 € 

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 
624 € 499 € 530 € 574 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 300 € 

Reducere al doilea copil 6-13.99 ani în cameră 
DBL cu  pat suplimentar 

120 € 

Primul şi al doilea copil 0-1.99 GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport; Al 2-
lea copil 2-5.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

 

 

 

 

HOTEL STROFADES BEACH 3***+ 
                                                                       -all inclusive- 

 

REDUCERE 

De până la 20% la pachet 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

               

http://www.plazapallas.gr/


 

 

 

 

 

 

 
Localizare: Strofades Beach Hotel este asezat pe plaja cu nisip din Tsilivi, plajă premiată in repetate rânduri cu Blue Flag şi 
recomnadată familiilor cu copii pentru nisipul fin, apa limpede şi puţin adâncă. Hotelul se află la 500 metri de centrul staţiunii 
Tsilivi, una dintre cele mai frumoase staţiuni turistice din Zakynthos, situată pe coasta de nord-est într-o zonă pitorească, 
înconjurată de plantații de măslini și viță de vie. Zante Town se află la o distanţă de 4,5 km, principalul port la 5 km, iar 
aeroportul la aproximativ 8 km. 
Facilităţi hotel: Piscina cu şezlonguri şi umbrele gratuite şi secţiune pentru copii este elementul central al hotelului. Plaja este 
foarte aproape şi este uşor accesibilă, avand si un snack-bar cu racoritoare, cafea si gustari pe tot timpul zilei. Hotelul oferta 
loc de joaca pentru copii, zona de lounge, lobby bar, snack bar, wi-fi in camere si in spatiile publice, parcare, aer conditionat.  

Facilităţi camere: Toate camerele sunt dotate cu aer condiționat (inclus), televiziune prin satelit, telefon, seif, 

uscător de păr, frigider, balcoane spațioase cu vedere la mare sau la piscină.  

 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL SSV  
Loc în DBL SSV cu 

REDUCERE 25% aplicată, 
până la 29.02 

Loc în DBL SSV cu 
REDUCERE 20% 

aplicată, până la 10.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 19.09 532 € 399 € 426 € 452 € 

06.06, 13.06, 12.09 599 € 449 € 479 € 509 € 

11.07, 05.09 693 € 520 € 554 € 589 € 

20.06, 27.06, 04.07, 18.07, 
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 
732 € 549 € 586 € 622 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

30 € 

Supliment SGL 360 € 

Primul şi al doilea copil 0-1.99 GRATUIT;  

Primul şi al doilea copil 2-11.99 ani plătesc fiecare 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

 

 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  
 

 

 

 

 

 

HOTEL BELUSSI BEACH 3***+ 
-all inclusive- 

 

REDUCERE 

De până la 25% la cazare 

Oferta limitată până la 

epuizarea locurilor 
           



 

Hotelul Belussi Beach este asezat in pitoreasca zona Drosia Kipseli si reprezinta o destinatie ideala pentru a petrece 

vacanta in Insula Zakynthos. Imediat langa mare, cu plaja privata la dispozitie, se vor gasi toate facilitatile pentru un 

concediu placut impreuna cu familia. 

Localizare: Hotelul Belussi Beach se afla la mai putin de 10 minute de statiunea Tsilivi. Orasul Zante Town se afla 

la doar 12 km, iar aeroportul la 14 km. 

Facilitati hotel: receptie, restaurant, bar, internet corner, wi-fi in lobby, masa de biliard, piscina pentru adulti si 

copii, loc de joaca pentru copii. 

Facilitati camere: camerele au in dotare A/C (inclus in pret), TV, frigider, seif, baie cu cada/dus, balcon cu vedere 

la gradina sau lateral catre mare. 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL SSV 

Loc în DBL SSV cu 
REDUCERE 20% 
aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL SSV cu 
REDUCERE 15% 
aplicată, până la 

10.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 06.06, 12.09, 19.09 499 € 399 € 424 € 449 € 

13.06 549 € 439 € 467 € 494 € 

20.06, 27.06, 05.09 599 € 479 € 509 € 539 € 

04.07, 11.07, 29.08 619 € 495 € 526 € 557 € 

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08 
643 € 514 € 547 € 579 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL SSV cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 295 € 

Reducere al doilea copil 2-11.99 ani ȋn cameră 

DBL SSV sau Family SSV cu pat suplimentar 
110 € 

Supliment cameră Family SSV/persoană 70 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; 
Primul copil 2-11.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL DINOS 3*** 
-all inclusive- 

 

REDUCERE 

De până la 20% la cazare 

Oferta limitată până la epuizarea 

locurilor 

  



 

 

Localizare: Hotelul Dinos este situat în staţiunea Tsilivi, nu foarte departe de centru, unde există o multitudine de 

magazine, taverne şi baruri. Plaja cu nisip, decorată cu Steagul Albastru, se află la 400 m distanţă, la doar 5 minute 

de mers pe jos de hotel, fiind recomandată atât familiilor cu copii, cât si tinerilor. La 3 km de hotel se află 

Zakznthos Town şi la 5 km aeroportul. 

Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi recepţie, restaurant, lobby bar, seif, lift, serviciu de trezire, 

acces internet Wi-Fi gratuit, piscină pentru adulţi, piscină pentru copii, bar la piscină, şezlongurile şi umbrelele 

gratuite la piscină, biliard, grădină frumos amenajată, parcare gratuită în limita locurilor disponibile. 

Facilităţi camere: Toate camerele hotelului dispun chicinetă complet echipată, plită electrică, A/C (contra cost – 7 

€/cameră/zi), TV satelit, frigider, seif (contra cost – 15 €/săptămână), acces internet Wi-Fi gratuit, uscător de păr, 

baie cu duş sau cadă şi balcon sau verandă cu vedere la munte, mare sau spre insula Kefalonia. 

 

 

 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING  
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată, până la 

15.03 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicată, până la 

10.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 06.06, 19.09 499 € 399 € 424 € 449 € 

13.06, 12.09 549 € 439 € 467 € 494 € 

20.06, 27.06, 05.09 599 € 479 € 509 € 539 € 

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 

01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 

29.08 

624 € 499 € 530 € 562 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

5 € 

Supliment SGL 170 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;  
Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL MAJESTIC 4
****

 
– All Inclusive – 

www.hotelmajesticspa.gr  

REDUCERE 

De până la 20% la cazare 

Oferta limitată până la epuizarea locurilor 

  

http://www.hotelmajesticspa.gr/


 

Hotelul Majestic este un hotel exclusivist de 4* construit în stil arhitectural tradiţional, dar cu facilităţi moderne şi 

renovat în anul 2008.  

Localizare: Hotelul se află la câteva minute de plajă, la 7 km de capitală, Zante Town, şi la 5 km de aeroport. Situat 

în centrul staţiunii Laganas, cea mai animată şi cea mai importantă staţiune din Zakynthos, vă puteţi bucura de viaţa 

intensă de noapte cu cluburi, baruri şi restaurante. 

Facilităţile hotelului: Majestic Hotel oferă oaspeţilor săi recepţie 24 de ore, centru Spa, salon de frumuseţe, saună, 

sală de gimnastică, piscină interioară încălzită, piscină exterioară, pool bar, snack bar, jacuzzi, bar, restaurant, 

cafenea, coafor, masaj. 

Facilităţile camerelor: Toate camerele au balcon de unde veţi avea o privelişte superbă, baie proprie cu duş sau 

cadă, TV satelit, aer condiţionat (inclus), telefon direct, seif (contra cost - 20 euro/sapt), frigider şi acces internet. 

Piscină: Hotelul dispune de o piscină pentru adulţi, o piscină pentru copii, un bar la piscină şi un snack-bar. 

Sport şi agrement: Oaspeţii hotelului se pot bucura de serviciile oferite: salon TV, program de animaţie, masă de 

billiard şi de snooker, piscină pentru copii, loc de joacă pentru copii, gradină privată unde te vei putea relaxa. 

Plajă: Plaja este la doar 400 m distanţă, iar şezlongurile şi umbrelele se plătesc. 

Masă: Mic-dejun, prânz si cină în sistem bufet, cu băuturi locale incluse – răcoritoare şi alcoolice. Sistemul All 

Inclusive începe cu micul dejun şi durează până la ora 00.00. 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% 
aplicată, până la 

15.03 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată, până la 

31.05 

Locuri 
limitate 

30.05 530 € 398 € 424 € 440 € 

06.06, 13.06, 12.09, 19.09 599 € 449 € 479 € 497 € 

05.09 633 € 475 € 506 € 525 € 

20.06 652 € 489 € 522 € 541 € 

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 
01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08 

665 € 499 € 532 € 552 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 300 € 

Reducere al doilea copil 7-13.99 ani în cameră DBL cu  
pat suplimentar 

110 € 

Primul şi al doilea copil 0-1.99 GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport; Al doilea 
copil 2-6.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 
diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de 
nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  
 

HOTEL ZANTE ROYAL RESORT & WATER PARK 4****  
– all inclusive – 

 

REDUCERE 

De până la 25% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la epuizarea 

locurilor 

               



Hotelul Zante Royal Resort & Water Park, construit în stil tradiţional Ionian, oferă o vedere spectaculoasă asupra 

plajei Mavratzis din Vassilikos şi servicii de calitate, fiind alegerea ideală pentru familiile cu copii, cei mici 

putându-se bucura de waterpark-ul din interiorul complexului. 

Localizare: Hotelul se află la aproximativ 80 m distanţă faţă de plajă, 15 km de Zante Town şi 17 km faţă de 

aeroport. 

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi recepţie, restaurant principal, restaurant a la carte cu 

specific mediteranean, lobby bar, internet cafe, acces internet Wi-Fi gratuit în recepţie şi în parcul de distracţie 

“Zantino World”, baby sitting şi doctor (la cerere şi contra cost), serviciu de spălătorie şi curăţătorie (contra cost), 

camera pentru bagaje, servicii de prim-ajutor, serviciu de închiriere maşini şi moto-biciclete, piscine pentru adulţi şi 

copii, tobogane, bar la piscine, centru Spa cu piscină interioară, sală de gimnastică, masaj, saună, club pentru copii 

(4-12 ani), teren de tenis, baschet, volei şi fotbal, loc de joacă pentru copii, scenă în aer liber, biliard, programe de 

animaţie şi divertisment atât pe parcursul zilei, cât şi seara, de câteva ori pe săptămână. 

Facilități camere: Complexul hotelier dispune de 154 de camere, dintre care 49 sunt camere duble, 95 sunt camere 

family room superior şi maisonette şi 10 camere family room suite. Toate camerele au în dotare A/C gratuit, TV 

satelit, telefon, minifrigider, seif, baie cu duş sau cadă, uscător de păr, balcon cu vedere la grădină sau la mare. 
 

Plecari 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL GV 
Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 30% aplicată, 
până la 20.03 

Loc în DBL GV cu 
REDUCERE 25% aplicată, 

până la 05.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 19.09 569 € 398 € 427 € 455 € 

06.06 611 € 428 € 458 € 489 € 

13.06, 20.06, 27.06, 

04.07, 05.09, 12.09 
664 € 465 € 498 € 531 € 

11.07, 29.08 691 € 484 € 518 € 553 € 

18.07, 25.07, 01.08, 

08.08, 15.08, 22.08 
799 € 559 € 599 € 639 €   

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
25 € 

Reducere al doilea copil 7-13.99 ani ȋn 

cameră DBL cu pat suplimentar 
130 €  

Supliment SGL 170 € 

Supliment cameră Sea View/persoană 40 € 

Supliment cameră cu piscină 

privată/fiecare persoană 
80 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport; Al 2-
lea copil 2-6.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

HOTEL ZANTE IMPERIAL BEACH 4****  
– all inclusive – 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

   



Hotelul Zante Imperial Beach, construit în stil tradiţional ionian, situat la poalele unui deal, la malul mării, într-una 

dintre cele mai frumoase zone ale staţiunii Vassilikos, oferind astfel o vedere spectaculoasă către cosmopolita plajă 

Mavratzis. Este recomandat familiilor cu copii, nu doar pentru ca au acces la unul din cele mai complexe aqua park-

uri de pe insulă, ci şi pentru ca pune la dispoziţia copiilor o multitudine de facilităţi. 

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la 15 km de  Zante Town şi 17 km de aeroport. 

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi recepţie, restaurant, baruri, cameră de bagaje, acces 

internet Wi-Fi, serviciu de închiriere maşini, servicii medicale (la cerere), serviciu de spălătorie, piscină cu tobogane 

pentru adulţi şi copii, sauna, sală de gimnastică, teren de tenis, biliard, miniclub, jocuri video, programe de animaţie 

în timpul zilei şi spectacole seara, karaoke, disco şi muzică live. 

Facilități camere: Hotelul dispune de 142 de camere dotate cu A/C, TV satelit, telefon, frigider, seif, baie cu duş 

sau cadă şi balcon cu vedere la munte sau la mare. 
 

Plecari 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL GV 
Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 30% aplicată, 
până la 20.03 

Loc în DBL GV cu 
REDUCERE 25% aplicată, 

până la 05.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 06.06, 19.09 569 € 398 € 427 € 455 € 

13.06, 12.09 640 € 448 € 480 € 512 € 

20.06, 27.06, 04.07, 

05.09 
670 € 469 € 503 € 536 € 

11.07, 29.08 699 € 489 € 524 € 559 € 

18.07, 25.07, 01.08, 

08.08, 15.08, 22.08 
841 € 589 € 631 € 673 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
25 € 

Supliment SGL 170 € 

Reducere al doilea copil 7-13.99 ani ȋn 

cameră DBL cu pat suplimentar 
130 €  

Supliment cameră Sea View/persoană 40 € 

Supliment cameră cu piscină 

privată/fiecare persoană 
80 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport; Al 2-
lea copil 2-6.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL PALAZZO DI ZANTE 4****  
– all inclusive – 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

   



 

Faţada exterioară a hotelului impresionează încă de la început turiştii. Camerele confortabile, peisajele 

fermecătoare, întregesc ansamblul unei vacanţe reuşite. Hotelul este ideal pentru familii, întrucât se află într-o zonă 

liniştită, fără baruri sau discoteci. 

Localizare: Hotelul este situat în staţiunea Vassilikos, pe un deal ce oferă o vedere panoramică asupra mării, în 

imediata vecinătate a hotelurilor Zante Imperial Beach şi Zante Royal Resort & Water Park. Cu ajutorul unui lift se 

poate coborî la plaja situată la 80 m de hotel. Distanţa până la aeroport este de 17 km. 

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiştilor săi recepţie, restaurant principal, restaurant a la carte, lobby bar, 

acces internet Wi-Fi,  centru Spa: sală de gimnastică, masaj, Jacuzzi, sauna, baie cu aburi şi salon de înfrumuseţare, 

piscine pentru adulţi şi copii, bar la piscine, biliard, jocuri video, programe de animaţie pe timpul zilei şi spectacole 

seara, karaoke. 

Facilități camere: Hotelul Palazzo Di Zante dispune de 166 de camere, toate dotate cu A/C, TV satelit, telefon, 

frigider, seif, uscător de păr, baie cu duş sau cadă şi balcon cu vedere la piscină. 

 
 

Plecari 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL PV 
Loc în DBL PV cu 

REDUCERE 30% aplicată, 
până la 15.03 

Loc în DBL PV cu 
REDUCERE 25% aplicată, 

până la 05.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 06.06, 19.09 569 € 398 € 427 € 455 € 

13.06, 12.09 640 € 448 € 480 € 512 € 

20.06, 27.06, 04.07, 

05.09 
670 € 469 € 503 € 536 € 

11.07, 29.08 699 € 489 € 524 € 559 € 

18.07, 25.07, 01.08, 

08.08, 15.08, 22.08 
799 € 559 € 599 € 639 € 

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
25 € 

Supliment SGL 170 € 

Reducere al doilea copil 7-13.99 ani ȋn 

cameră DBL cu pat suplimentar 
130 €  

Supliment cameră cu piscină 

privată/persoană  
80 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport; Al 2-
lea copil 2-6.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  

 

 

 
 

HOTEL MEDITERRANEAN BEACH RESORT 5
*****

 
– demipensiune – 

www.medbeach.gr  

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

   

http://www.medbeach.gr/


 

Mediterranean Beach este destinaţia perfectă pentru cei care caută frumuseţea naturii, cazare de lux şi servicii de 

calitate. Resortul recent renovat este alcătuit din 8 clădiri cu 2 etaje contruite în stil tradiţional ionian. 

Localizare: Localizat în Laganas, la malul mării, într-o oază de linişte şi relaxare, este locul ideal pentru iubitorii de 

natură şi în acelaşi timp de confort. Este situat la 5 km distanţă de aeroport, 500 m distanţă faţă de centrul staţiunii şi 

la 7 km distanţă faţă de capitala insulei Zante. 

Facilităţile hotelului: recepţie, restaurant principal, bar pe plajă, lobby cu salon TV, terasă, room service, serviciu 

medical şi baby sitting la cerere, casă de schimb valutar, spălătorie, curăţătorie, sală de internet, rent-a-car, lounge, 

sală de conferinţă, saună, masaj, salon de înfrumuseţare. 

 Facilităţile camerelor: Hotelul dispune de 113 camere decorate cu mult gust, dotate cu telefon, TV Satelit, A/C, 

mini-frigider, baie cu duş şi balcon. 

Piscină: Hotelul dispune de o piscină pentru adulţi, o piscină pentru copii, un bar la piscină şi un snack-bar. 

Sport şi agrement: Sală de gimnastică, tenis de masă, biliard, tenis de masă, loc de joacă pentru copii în aer liber. 

Plajă: Pe plajă vei găsi un bar şi foarte important pentru clienţi este că şezlongurile şi umbrelele se plătesc aici. 

Masă: Mic-dejun şi cină în sistem bufet. 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

MINUTE 
EARLY BOOKING OFERTĂ SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% 
aplicată, până la 

10.03 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 17% 
aplicată, până la 

30.04 

Locuri 
limitate 

30.05 665 € 499 € 552 € 579 € 

06.06 692 € 519 € 574 € 602 € 

13.06, 12.09, 19.09 719 € 539 € 597 € 626 € 

20.06, 27.06, 11.07, 05.09 799 € 599 € 663 € 695 € 

04.07 825 € 619 € 685 € 718 € 

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 
15.08, 22.08, 29.08 

839 € 629 € 696 € 730 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

35 € 

Supliment SGL 435 € 

Supliment cameră superior/persoană 35 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 
 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente  
. 

 

 

 

 

 

 

HOTEL AZURE RESORT & SPA (ex. Mediteranee) 5***** 
– all inclusive – 

www.hotelmed.net 

REDUCERE 

De până la 25% la pachet 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

                

http://www.hotelmed.net/


 

 

Nou deschis în 2015, Azure Hotel Resort & Spa este un complex modern şi luxos în inima popularei staţiuni Tsilivi. 

Fiind în totalitate nou, diversitatea facilităţilor din cadrul resortului oferă activităţi variate şi la calitate înaltă, iar 

camerele te învăluie în stil şi eleganţă.  Resortul este ideal pentru cupluri şi familii, apropierea de centrul staţiunii şi 

de plaje transfomându-l în alegerea perfectă pentru o vacanţă ideală. 

Localizare: Hotelul se află la 200 m de plajă, la 4 km de capitala Zante Town şi la 7 km de aeroport. 

Facilităţile hotelului: recepţie, restaurant, salon TV, grădină plină cu verdeaţă şi flori şi un supermarket în 

apropierea hotelului. 

Facilităţile camerelor: Camerele dispun de telefon, TV satelit, A/C (inclus în preț), frigider şi seif (contra cost), 

baie cu duş şi balcon. 

Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară, unde şezlongurile şi umbrelele sunt gratuite. 

Sport şi agrement: Tenis de masă, tenis de câmp, masă de biliard si sporturi nautice. 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% 
aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicată, până la 

15.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 19.09 665 € 499 € 532 € 565 € 

06.06, 13.06, 12.09 730 € 548 € 584 € 621 € 

20.06, 27.06, 11.07, 29.08, 
05.09 

833 € 625 € 666 € 708 € 

04.07, 18.07, 25.07 874 € 656 € 699 € 743 € 

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 899 € 674 € 719 € 764 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

35 € 

Supliment SGL 485 € 

Reducere al doilea copil 2-13.99 ani în cameră 
DBL cu  pat suplimentar 

185 € 

Primul şi al doilea copil 0-1.99 GRATUIT;  
Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente 

 

 

 

 

 

 

HOTEL ATLANTICA ELEON GRAND RESORT & SPA 5
*****

 
– all inclusive – 

www.eleon-grand-resort.gr 

 

REDUCERE 

De până la  25% la pachet 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

       

http://www.eleon-grand-resort.gr/


Numele hotelului nu este ales întâmplător, în limba greacă “eleon” înseamnă pădurice de măslini. Scena este 

completată de frumuseţea Mării Ionice care se află la mică distanţă de hotel. 

Localizare: Hotelul este localizat în partea de sud-vest a insulei, în staţiunea Tragaki, situat pe malul mării. Cea mai 

apropiată staţie de autobus este la 150 m distanţă de hotel, iar aeroportul se află la aproximativ 12 km. 

Facilităţile hotelului: Recepţie, restaurant, cocktail bar, cafenea, lobby, grădini, rent-a-car, portar, casă de schimb 

valutar, spălătorie (contra cost), mini market, doctor (la cerere), baby sitting (la cerere), parcare gratuită. 

Facilităţile camerelor: Camerele au in dotare: TV LCD, telefon, A/C, încălzire, seif (gratuit), minifrigider, baie cu 

duş/cadă, uscător de păr, balcon. 

Piscină: Hotelul dispune de 3 piscine pentru adulţi, o piscină pentru copii, o piscină cu jacuzzi (gratuit), piscină cu 

topogane. 

Sport și agrement: teren de tenis, teren de sport multifuncţional, o sală pentru antrenamente, club Paradise, 

miniclub pentru copii, zonă de joacă special amenajată. 

 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 
EARLY 

BOOKING 
OFERTĂ SPECIALĂ 

Loc în DBL GV 

Loc în DBL GV cu 
REDUCERE 25% 
aplicată, până la 

29.02 

Loc în DBL GV cu 
REDUCERE 22% 
aplicată, până la 

31.05 

Locuri 
limitate 

30.05, 06.06, 13.06, 12.09, 

19.09 
930 € 698 € 725 € 753 € 

20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 

18.07, 05.09 
1025 € 769 € 800 € 830 € 

25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 
1039 € 779 € 810 € 842 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
40 € 

Supliment SGL 575 € 

Supliment cameră Sea view/persoană 90 € 

Supliment cameră Family/persoană 340 € 

Supliment cameră Family Superior/persoană 655 € 

Reducere al doilea copil 2-12.99 ani ȋn cameră 

Family cu pat suplimentar 
220 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; 
Primul copil 2-12.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta 

cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente 

REDUCERE 

De până la 25% la pachet 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

           

 


