
GRECIA2020
PLAJA, MARE, SOARE, DISTRACTIE. SPUNE HELLO VACANTELOR TALE!



Facem ceea ce ne place și credem în ceea ce facem! Tocmai de aceea, vă invităm pe toți, călătorii noștri, 
să scrieți cu sinceritate impresiile voastre, pe site-ul Hello Holidays. 97% dintre ele ne recomandă.

ÎT, I MULT, UMIM

pentru că ne-ai ajutat să fim printre 

CEI MAI BUNI

EȘTI PE MÂINI BUNE!
Realizăm călătorii reușite de peste 13 ani! Am străbătut Europa în lung și-n lat, am 
oferit zâmbete și am legat noi prietenii. Ne-am dezvoltat alături de voi, cu ajutorul 
vostru, datorită cerințelor voastre. Anul trecut peste 18.000 de turiști au fost 
împreună cu noi în mai mult de 90 destinatii. Poți fi sigur că ești pe mâini bune!

46
DESTINAȚII ÎN GRECIA

189
PLECĂRI CU AUTOCARUL

81
PLECĂRI CU AVIONUL

18
MII DE TURIȘTI



Parga

Olympia

Delphi

Kalabaka

Ouranopolis

Micene
Epidaur

Mistras

Patra

Olympia

Ioannina

Kasani

Komotini

Riviera
Olimpului

Serres
Keramoti

Kallithea
Sarti

Thassos

Alexandroupoli

Dinspre
Brașov/București

Samothraki

Glifa

Salonic

ATENA

Tolo

Corinth

Loutra
Edipsou

Pefki

GRECIA

Larissa Pelion

HelloHolidaysTransport.ro

TRANSPORT AUTOCAR
GRECIA

de la 60€
TUR/RETUR

60 € 
RIVIERA OLIMPULUI

Paralia Katerini
Olympic Beach

Nei Pori

105 € 
Alexandroupoli

Samothraki
Maronia

Fanari

75 € 
INSULA EVIA

Loutra Edipsou
Pefki

60 € 
INSULA THASSOS

Limenas
Potos65 € 

HALKIDIKI
Kalithea

Sarti
110 € 

Pelion

70 € 
Kavala

100 € 
PELOPONEZ

Tolo

Tarifele sunt valabile 
pentru plecările din București 
și nu includ taxele de ferryboat

DE LA

DE LA

DE LA

DE LA



4 - VARA 2020

GRECIA 

Tolo & Peloponez

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS                         
-40% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                      
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-20% (15.06.2020)

28.09 399 € 239 € 279 € 319 €

08.06, 31.08, 07.09, 14.09, 
21.09 429 € 257 € 300 € 343 €

15.06, 22.06 435 € 261 € 305 € 348 €

29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 
27.07. 03.08, 10.08, 17.08, 
24.08

455 € 273 € 319 € 364 €

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS                         
-40% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                      
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-20% (15.06.2020)

1.06 279 € 167 € 195 € 223 €

08.06, 14.09, 21.09, 28.09 299 € 179 € 209 € 239 €

15.06, 07.09 310 € 186 € 217 € 248 €

22.06 335 € 201 € 235 € 268 €

29.06, 24.08, 31.08 345 € 207 € 242 € 276 €

06.07, 13.07, 10.08, 17.08 350 € 210 € 245 € 280 €

20.07, 27.07, 03.08 369 € 221 € 258 € 295 €

Descriere: Hotelul beneficiaza de o asezare privilegiata langa plaja, este renovat si 
asigură servicii de calitate intr-o atmosferă relaxanta. 
Localizare: Hotelul este localizat în Drepano, Nafplio, o micuta localitate in apropiere 
de Tolo, intr-o frumoasa plantatie de citrice, langa mare.
Facilitati hotel: Receptie, lobby, piscina, loc de joaca pentru copii, piscina pentru 
copii, restaurant, bar,lift, parcare, gradina, Internet Wi-Fi (gratuit in zonele publice), 
plaja cu nisip amenajata, cu sezlonguri si umbrelute.
Facilitati camere: Balcon, mini-bar, TV ecran plat, A/C, uscător de păr, Wi-Fi, 
telefon. Toate camerele au balcon, parte dintre ele cu vedere la mare.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | ALL INCLUSIVE LIGHT

 » Situat pe plaja
 » Facilitati copii
 » Renovat, servicii excelente

Hotel The Grove Seaside 
Drepano

de la 239 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită transport (in  dublă cu  2 adulţi); copil 6 - 11,99 ani achită 75% din tariful la 
cazare, ( în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 10 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc 
solicitat la rezervare).                                                                                                                                                                                                  
Suplimente: cameră single: 95 €; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc sau  10 €/pers/loc dacă se achită la autocar. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului   
Tariful nu include:  transport cu 1 noapte intermediara la retur - cazare Katerini - hotel 3*, cu mic dejun, transport 
autocar din București 100 €/pers, din Brașov 115 €/pers,,  pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 40 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.        

Descriere: Situat chiar pe plaja, hotelul asigură o atmosferă relaxantă, calda si 
primitoare, camere curate şi confortabile, majoritatea cu vedere la mare.
Localizare: Hotelul Aris este localizat în centrul orașului, in imediata apropiere a plajei, 
foarte aproape de zona aglomerata a statiunii.
Facilitati hotel: Hotel Aris oferta camere luminoaste, receptie, restaurant, bar, lift, 
parcare, Internet Wi/Fi (gratuit in zonele publice) plaja amenajata cu sezlonguri si 
umbrelute.
Facilitati camere: Camerele sunt prevăzute cu baie cu duş, balcon, racitor, TV, A/C, 
uscător de păr, seif, telefon. Toate camerele au balcon, majoritatea cu vedere la mare.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Situat pe plaja
 » Hotel renovat
 » Plaja amenajata cu sezlonguri si umbrelute

Hotel Aris 
Tolo

de la 167 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită transport (dublă cu 2 adulţi); copil 6 - 11,99 ani achită 75% din tariful de 
adult la cazare, (în cameră dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 5 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă 
în autocar (loc solicitat la rezervare).                                                                                                                                                                                                  
Suplimente: cameră single: 95 €; locuri preferențiale autocar: 5€/pers/loc, 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului          
Tariful nu include:  transport cu 1 noapte intermediara la retur - cazare Katerini - hotel 3*, cu mic dejun, transport 
autocar din București 100 €/pers, din Brașov 115 €/pers,,  pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 40 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

HH
EXCLUSIV

HH
EXCLUSIV
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GRECIA 

Tolo & Peloponez

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS                         
-40% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                      
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-20% (15.06.2020)

28.09 109 € 65 € 76 € 82 €

1.06 125 € 75 € 88 € 100 €

8.06 139 € 83 € 97 € 111 €

15.06, 21.09 159 € 95 € 111 € 127 €

22.06, 14.09 185 € 111 € 130 € 148 €

29.06, 06.07 205 € 123 € 144 € 164 €

13.07 229 € 137 € 160 € 183 €

20.07, 31.08, 07.09 245 € 147 € 172 € 196 €

27.07, 17.08, 24.08 259 € 155 € 181 € 207 €

03.08, 10.08 270 € 162 € 189 € 216 €

Descriere: Studioul, asezat convenabil aproape de plaja, dar si de zona comerciala, 
ofera spatii de cazare spatioase si confortabile, decorate cu gust, in stil traditional. 
Localizare: Situat pe o straduta linistita in zona centrala a statiunii Tolo, in apropiere 
de taverne si magazine. Pana la plaja principala este o distanta de cca 300m.
Facilitati hotel: Studio Polydor dispune de studiouri si apartamente luminoase, 
receptie, posibilitati de parcare, seif la receptie, gradina, Internet Wi/Fi ( gratuit in 
zonele publice).
Facilitati camere: Apartamentele sunt prevăzute cu chicinete utilate, frigider,TV, 
A/C, baie cu dus. Toate au balcoane spatioase, parte dintre ele cu vedere catre mare.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF CATERING

 » Localizat central
 » Aproape de plaja
 » Gradina proprie

Studio Polydor 
Tolo

de la 65 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită  doar transport (dublă însoţit de 2 adulţi); copil 6 - 11,99 ani achită 75% din 
tariful de adult la cazare, (loc în cameră dublă însoţit de 2 adulţi);  loc în tripla reducere 5 €/pers; reducere 5 €/pers pe 
ultima banchetă în autocar (loc solicitat la rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.  

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului                                       
Tariful nu include:  transport cu 1 noapte intermediara la retur - cazare Katerini - hotel 3*, cu mic dejun, transport 
autocar din București 100 €/pers, din Brașov 115 €/pers,,  pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 40 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.  

HH
EXCLUSIV

Descriere: Pavlos & Studios este una dintre cele mai bune alegeri pentru o vacanta 
relaxanta in zona Peloponez, fiind situat in apropierea celor mai bune taverne din statiune. 
Localizare: Hotelul este situat la aproximativ 10 minute de mers pana in centrul 
statiunii Tolo, in apropierea marii, la aproximativ 50 m de plaja.
Facilități hotel: Hotel Pavlos & Studios pune la dispozitia turistilor receptie, internet 
WiFi, salon pentru mic dejun, bar, o gradina bine intretinuta cu terasa, parcare. 
Facilități camere: Baie cu dus, uscator de par, aer condiționat, frigider, TV, balcon 
sau terasa. Lenjeria si prosoapele se schimba o singura data, la jumatatea sejurului, iar 
curatenia in camere se face zilnic. Studiourile sunt dotate cu chicineta utilata.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Situat la 50 m de plaja
 » Chicineta in studio
 » Aer conditionat

Hotel Pavlos & Studios 
Tolo

de la 69 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită 100 € transport (in dublă  cu 2 adulţi).
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.  

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului
Tariful nu include:  transport cu 1 noapte intermediara la retur - cazare Katerini - hotel 3*, cu mic dejun, transport 
autocar din București 100 €/pers, din Brașov 115 €/pers, pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 40 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno, alte taxe și cheltuieli personale.              

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS -45% 

(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -40% 
(29.02.2020)

FIRST 
MINUTE -30% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
28.09 125 € 69 € 75 € 88 € 94 €

1.06 145 € 80 € 87 € 102 € 116 €

08.06, 21.09 165 € 91 € 99 € 116 € 132 €

15.06 179 € 98 € 107 € 125 € 143 €

22.06, 14.09 199 € 109 € 119 € 139 € 159 €

29.06 220 € 121 € 132 € 154 € 176 €

06.07, 07.09 239 € 131 € 143 € 167 € 191 €

13.07, 20.07, 24.08, 31.08 255 € 140 € 153 € 179 € 204 €

27.07, 03.08, 10.08, 17.08 299 € 164 € 179 € 209 € 239 €



6 - VARA 2020

GRECIA 

Tolo & Peloponez

Date check-in STANDARD MV               
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-10% (31.03.2020) 

01.06, 08.06, 15.06, 31.08 377 € 320 €

22.06 427 € 363 €

29.06, 06.07, 13.07 494 € 420 €

20.07 535 € 454 €

27.07, 03.08, 10.08 588 € 500 €

17.08 575 € 489 €

24.08 478 € 406 €

7.09 370 € 315 €

14.09, 21.09, 28.09 330 € 280 €

Descriere: Hotelul Aks Hinitsa Bay a fost construit pe de 45.000 mp de teren 
împădurit, situat într-una dintre cele mai pitorești zone din Peloponez.
Localizare: Hotelul este situat în zona Porto Heli, la 188 km de Atena, chiar vis-a-vis 
de Insula Spetses, în mijlocul frumuseții naturale. 
Facilităti hotel: Restaurant, bar, piscină exterioară, bar la piscină, piscină pentru copii, 
loc de joacă pentru copii, sală de fitness, teren de tenis, teren de volei (pe plaja), 
sporturi acvatice, discoteca, parcare.
Facilităti camere: Baie cu duș/cada, uscător de păr, telefon, Tv prin satelit, frigider, 
aer condiționat, internet wireless inclus, balcon/terasă.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Vedere panoramica superba
 » Parcare gratuită 
 » Plajă proprie cu nisip 

Hotel Aks Hinitsa Bay 
Porto Heli

de la 280 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului        
Tariful nu include:  transport cu 1 noapte intermediara la retur - cazare Katerini - hotel 3*, cu mic dejun, transport 
autocar din București 145 €/pers, din Brașov 160 €/pers,  pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 40 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Descriere: Construit înca din anul 1985, hotelul a fost complet renovat în 2002. 
Reprezinta una dintre cele mai bune alegeri avand in vedere raportul calitate pret.
Localizare: Hotelul este localizat la 2 km de centrul statiunii Tolo, insa peste drum de 
cea mai buna plaja din Tolo – aproximativ 100 m. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de  recepție, restaurant, terasa, internet WiFi, piscina 
exterioara, parcare gratuita. 
Facilități camere: Toate camerele beneficiaza de baie proprie cu dus, uscator de par, 
aer condiționat, TV, telefon, frigider, balcon. Lenjeria si prosoapele se schimba o 
singura data, la jumatatea sejurului, iar curatenia in camere se face zilnic.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Aproape de plaja
 » Piscina exterioara
 » Aer conditionat

Hotel Soleil 
Tolo

de la 93 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, achită 100 € transport (in dublă  cu 2 adulţi).
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.  

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului
Tariful nu include:  transport cu 1 noapte intermediara la retur - cazare Katerini - hotel 3*, cu mic dejun, transport 
autocar din București 100 €/pers, din Brașov 115 €/pers, pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 40 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno, alte taxe și cheltuieli personale.              

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS -40% 
(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -30% 
(29.02.2020)

FIRST 
MINUTE -25% 
(30.04.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
1.06 155 € 93 € 109 € 116 € 124 €
8.06 169 € 101 € 118 € 127 € 135 €
15.06 189 € 113 € 132 € 142 € 151 €
22.06 209 € 125 € 146 € 157 € 167 €
29.06, 06.07 220 € 132 € 154 € 165 € 176 €
13.07, 20.07, 31.08, 07.09 235 € 141 € 165 € 176 € 188 €
27.07, 24.08 265 € 159 € 186 € 199 € 212 €
03.08, 10.08, 17.08 279 € 167 € 195 € 209 € 223 €
14.09 219 € 131 € 153 € 164 € 175 €
21.09 199 € 119 € 139 € 149 € 159 €
28.09 179 € 107 € 125 € 134 € 143 €
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GRECIA 

Insula Evia

Descriere: Athineon Kostas pune la dispozitia oaspetilor sai camere mari și luminoase, 
acestia bucurandu-se de ospitalitatea tipic greceasca. 
Localizare: Situat în Pefki, pe strada principală, la 150m de mare și la 250m de plaja 
amenajată (umbrele și șezlonguri gratuite cu o consumația la bar). La 300m este 
centrul stațiunii, unde sunt restaurantele, tavernele şi magazinele de suvenire. 
Facilități studio: Unitatea pune la dispoziția turiștilor terasă, grătar, loc pentru 
depozitarea bagajelor, toaletă comună la etajul 1 și un mic loc de joacă pentru copii. 
Facilități camere: Chicinetă utilată, frigider, televizor, grup sanitar cu duş şi boiler, 
uscător de păr, aer condiționat inclus, internet wireless gratuit, balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Aer condiționat inclus
 » Internet Wi-Fi gratuit 
 » Grătar

Studio Athineon Kostas 
Pefki

de la 30 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit,cu pat, achită 75 € transport (cu 2 adulţi),   copil 12-17,99 ani achită 50% din tariful la cazare, cu 
pat, (cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitata la rezervare).     
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete): 5€/pers/
loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar, mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD        
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS             
- 50% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                  
-35% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-20% (15.06.2020)

19.05 59 € 30 € 38 € 47 €

26.05 69 € 35 € 45 € 55 €

02.06, 29.09 85 € 43 € 55 € 68 €

09.06, 22.09 99 € 50 € 64 € 79 €

16.06 119 € 60 € 77 € 95 €

23.06, 15.09 139 € 70 € 90 € 111 €

30.06, 08.09, 07.07, 01.09 169 € 85 € 110 € 135 €

14.07, 25.08 179 € 90 € 116 € 143 €

21.07, 18.08, 28.07, 04.08, 
11.08 209 € 105 € 136 € 167 €

Descriere: Micul hotel, prin camerele sale decorate cu mult bun gust și prin 
amabilitatea celor ce îl administrează, te va face să te simți ca într-o poveste.
Localizare: Situat la 300m de plaja publică (cu umbrele și șezlonguri gratuite, 
consumația la bar fiind obligatorie) și la 500m de centrul staţiunii Pefki. 
Facilități studio: Recepţie, piscină dotată cu șezlonguri şi umbreluţe, loc pentru a 
servi micul dejun, terasă, loc de joacă pentru copii și parcare publică. În incinta unității 
de cazare se află un magazin cu obiecte handmade făcute chiar de proprietară. 
Facilități camere: Chicinetă, frigider, televizor LCD, aer condiționat, internet, baie cu 
duș și boiler. Camerele au balcon/terasă cu vedere spre gradină și spre munte. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Aer condiționat inclus
 » Internet Wi-Fi gratuit
 » Loc de joacă pentru copii

Studio Maria Louisa 
Pefki

de la 53 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 75 € transport (cu 2 adulţi),  copil 6-11,99 ani achită 75% din tariful la cazare, cu pat 
( 2 adulţi); loc în triplă reducere 5 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitata la rezervare).   
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers,  sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers.  

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD      
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS               
- 50% (*locuri limitate) 

FIRST    MINUTE                  
-35% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-25% (15.06.2020)

19.05, 26.05 105 € 53 € 68 € 79 €

02.06, 22.09 129 € 65 € 84 € 97 €

09.06 155 € 78 € 101 € 116 €

16.06, 15.09 165 € 83 € 107 € 124 €

23.06, 30.06 190 € 95 € 124 € 143 €

07.07, 01.09, 08.09 215 € 108 € 140 € 161 €

14.07, 18.08, 25.08 229 € 115 € 149 € 172 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08 255 € 128 € 166 € 191 €
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GRECIA 

Insula Evia

Date check-in (Altamar) STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-20% (31.03.2020)

19.05, 15.09, 22.09 176 € 141 €
26.05 179 € 143 €
02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06 197 € 157 €
7.07 249 € 241 €
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09 258 € 258 €
8.09 188 € 155 €

Date check-in (Irene) STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-25% (31.03.2020)

19.05, 15.09, 22.09, 29.09 156 € 117 €
26.05 157 € 118 €
02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06 168 € 126 €
7.07 189 € 182 €
14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09 192 € 192 €
8.09 161 € 126 €

Descriere: Studioul este construit în apropierea mării, dar într-o locație liniștită, cu o 
grădină mare și frumoasă și constituie alegerea optimă pentru petrecerea concediilor. 
Localizare: Situat în stațiunea Pefki, pe strada principală la 150m de mare,  250m de 
plaja amenajată și la 300m de centrul stațiunii. 
Facilități studio: Terasă mare cu mese şi scaune, grătar, restaurant (deschis 
ocazional), loc pentru depozitarea bagajelor şi toaletă pentru schimbul de serie. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă utilată, minifrigider, televizor 
LCD, grup sanitar cu duș, AC inclus şi internet wireless, balcon. Curăţenia se face 
doar la check-in (pe perioada sejurului nu se asigură curățenie şi consumabile).

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Aer condiționat inclus
 » Internet Wi-Fi gratuit 
 » Terasă mare cu grădină și grătar

Studio Konstantinos 
Pefki

de la 49 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara pat, achită 75 € transport (cu 2 adulţi),  copil 12-17,99 ani achită 75% din 
tariful de adult la cazare, cu pat (cu 2 adulţi),  loc în triplă reducere 10 €/pers., reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în 
autocar (loc solicitata la rezervare).
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete): 5 €/ 
pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar, mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD     
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS             
- 45% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                  
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-25% (15.06.2020)

19.05, 26.05 89 € 49 € 62 € 67 €

02.06, 22.09 109 € 60 € 76 € 82 €

09.06 125 € 69 € 88 € 94 €

16.06 139 € 76 € 97 € 104 €

23.06, 30.06, 08.09 155 € 85 € 109 € 116 €

07.07, 01.09 179 € 98 € 125 € 134 €

14.07, 21.07, 18.08, 25.08 199 € 109 € 139 € 149 €

28.07, 04.08, 11.08 215 € 118 € 151 € 161 €

15.09 129 € 71 € 90 € 97 €

Descriere: Hotelul Altamar &Irene Studio este construit într-o oaza de verdeata și 
liniste, astfel incat va puteti bucura de nenumarate ore de relaxare și de o priveliște. 
Localizare: Situat în stațiunea Pefki/ Artemision, în nordul Insulei Evia, la 30km de 
izvoarele cu apa termala de la Edipsos și la 20km de portul Agiokampos. 
Facilități hotel: Restaurant, bar la piscina, recepție, gradina, piscina cu sezlonguri și 
umbrele, parcare, internet wireless, lift, salon pentru mic dejun, terasa. 
Facilități camere: Hotelul deţine camere duble, triple şi family. Acestea sunt dotate 
cu baie cu duş sau cadă, uscător de păr, aer condiţionat, minibar, televizor şi acces 
gratuit la internet wireless. Camerele studioului Irene sunt dotate cu chicineta.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN - ALTAMAR, SELFCATERING - IRENE

 » Cel mai bine cotat hotel din zona Pefki/Artemision
 » Acces gratuit la internet Wi-Fi
 » Camere spațioase și decorate cu gust

Hotel Altamar & Studio Irene 
Artemision-Pefki

de la 117 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.                     
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.              
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GRECIA 

Insula Evia

Descriere: Situat într-una dintre cele mai apreciate zone ale statiunii. 
Localizare: Studio Asteria este localizat în centrul orașului balnear Edipsos, foarte 
aproape de zona pietonală, la 50m de mare și la 100m de plaja publică. 
Facilități studio: Recepție, lift, gradină cu grătar, loc pentru depozitarea bagajelor, 
sală de fitness și masaj (ambele contra cost) şi serviciu de închiriere biciclete (gratuit). 
Facilități camere: Chicinetă utilată, frigider, baie cu duş, televizor LCD, aer 
condiționat inclus, uscător de păr, internet wireless gratuit, balcon. Se pun la 
dispoziția clienților prosoape (se schimbă la jumătatea sejurului), articole de toaletă 
(săpun, hârtie igienică). Nu se asigură curăţenie pe perioada sejurului.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Aer condiționat inclus
 » Internet Wi-Fi gratuit 
 » Prosoape și articole de baie incluse

Studio Asteria 
Loutra Edipsos 

de la 63 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 75 € transport ( cu 2 adulţi),  copil 6-11,99 ani achită 75% din tariful la cazare, cu 
pat (cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 5 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitata la rezervare).         
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.        

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS             
-40%  (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                  
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-15% (15.06.2020)

19.05, 26.05 105 € 63 € 74 € 89 €

02.06, 22.09 125 € 75 € 88 € 106 €

09.06, 15.09 155 € 93 € 109 € 132 €

16.06 169 € 101 € 118 € 144 €

23.06, 30.06 189 € 113 € 132 € 161 €

07.07, 14.07, 01.09, 08.09 215 € 129 € 151 € 183 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08 225 € 135 € 158 € 191 €

Descriere: Artemision Hotel, excelent pozitionat, cu acces facil atat la plaja, cat si 
spre zona comerciala, reprezinta alegerea ideala pentru o vacanta relaxanta.
Localizare: Hotel Artemision este situat in statiunea balneara Loutra Edipsos, in zona 
centrala, la 50m de mare, in apropiere de magazine si de restaurante.
Facilități hotel: Un lounge spatios ce include o zona de relaxare (cu canapele si 
scaune), receptie, sala de mic dejun si terasa mobilata, acces gratuit la internet WiFi.
Facilități camere: Camerele dispun de aer conditionat(contra cost), TV, internet,  
frigider, balcon, seif, baie cu dus, uscator de par. O parte dintre ele ofera vedere 
laterala spre mare.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Camere spatioase si frumos decorate
 » Situat central
 » Wi-Fi gratuit

Hotel Artemision 
Loutra Edipsos 

de la 63 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara pat, achită 75 € transport (cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 75% din tariful  la cazare, beneficiază de 
pat (cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 10 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la cazare).
Suplimente: cameră single-85 €; sejur de 14 nopți - 40 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau oricare 
alt loc solicitat în mod expres: 5 €/pers/loc sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; cina 10 €/pers/zi.  

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS                
-45% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                   
-35% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-20% (15.06.2020)

19.05, 26.05 115 € 63 € 75 € 92 €

02.06, 22.09 135 € 74 € 88 € 108 €

09.06, 15.09 170 € 94 € 111 € 136 €

16.06 200 € 110 € 130 € 160 €

23.06, 08.09 210 € 116 € 137 € 168 €

30.06, 01.09 220 € 121 € 143 € 176 €

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 18.08, 25.08 250 € 138 € 163 € 200 €
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Insula Evia

Descriere: Hotel superior de tip boutique cu servicii de calitate, construit în 2010. 
Localizare: Situat central, în apropierea promenade, unde sunt tavernele, cafenelele, 
magazinele de suvenire și la aproximativ 100m de plaja publică. 
Facilități hotel: Recepție, lobby, lift, SPA cu hidromasaj, hammam și tratamente 
de masaj (contra cost). De asemenea, Iris oferă oaspeţilor săi micul dejun, care se 
servește la Hotelul Artemision, situat la 100m distanță. 
Facilități camere: Minifrigider, baie cu duș, televizor LCD, AC inclus, uscător de păr, 
internet wireless gratuit, seif și telefon, balcon. Hotelul pune la dispoziția turiștilor 
prosoape și articole de toaletă (săpun, hârtie igienică). 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Aer condiționat inclus
 » Centru SPA
 » Internet Wi-Fi gratuit

Boutique Hotel Iris 
Loutra Edipsos

de la 204 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.                     
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.              

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 15.09, 22.09, 29.09  204  € 

14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09  220  € 

Descriere: Un hotel cochet, oferă o atmosferă familială, plăcută, îmbină confortul cu 
serviciile de calitate, și este situat în apropierea apelor termale. 
Localizare: Situat central, la 50m de mare și la 100m de cea mai apropiată plajă (cu 
umbrele și șezlonguri gratuite, consumația la bar fiind obligatorie). 
Facilități hotel: Recepție deschisă până la ora 24:00, lift, baie comună la recepţie, 
acces pentru persoanele cu dizabilităţi, sală pentru micul dejun, seif la recepţie, iar 
parcarea este publică. Se acceptă animale de companie de talie mică. 
Facilități camere: Camerele, de dimensiuni reduse, au băi cu duş, uscător de păr, 
LCD, frigider, aer conditionat inclus, internet wireless gratuit. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Localizare centrală, la 100m de băile termale
 » Internet Wi-Fi gratuit
 » Aer conditionat inclus

Hotel Efstratios 
Loutra Edipsos 

de la 147 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.                     
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, bilet ferryboat Glyfa-Agiokampos-Glyfa 15 €/pers./dus-
intors + transfer port-cazare-port, (copil 0-5,99 ani gratuit), taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.              

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 15.09, 22.09, 29.09 147 €

30.06, 07.07, 08.09 154 €

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 160 €
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Maronia & Fanari

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

28.05 306 €

04.06, 11.06, 10.09, 17.09, 24.09 325 €

18.06 388 €

25.06, 02.07, 09.07, 27.08 413 €

16.07 464 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08 472 €

20.08 447 €

3.09 375 €

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-10% (31.03.2020) 

04.06, 11.06, 18.06, 17.09 236 € 212 €

25.06 253 € 227 €

02.07, 09.07, 16.07, 03.09 255 € 230 €

23.07 275 € 248 €

30.07, 06.08, 13.08, 20.08 279 € 279 €

27.08 265 € 265 €

10.09 244 € 220 €

Descriere: Hotelul FilosXenia Ismaros din Maronia este deschis tot timpul anului și 
oferă condiții bune de cazare și facilități moderne. 
Localizare: Hotelul Filosxenia Ismaros este situat pe plaja Platanitis din Maronia. 
Orașul Alexandroupoli se află la aproximativ 50km.
Facilități hotel: Recepție deschisa 24 de ore, loc de depozitare a bagajelor, 
restaurant, bar, internet, sala de conferinte, sala de fitness, seif, room service, centru 
spa și wellness, piscina exterioară și parcare.
Facilități camere: Baie cu cada sau dus, aer conditionat, incalzire, telefon direct, 
televiziune prin satelit, televizor LCD, frigider, minibar, uscator de par siseif. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Aproape de plaja
 » Piscina
 » Zona linistita

Hotel FilosXenia Ismaros 
Maronia

de la 306 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei. 
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/pers, pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 20 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Descriere: Hotel Fanari Seaside este o afacere de familie care oferă standarde 
ridicate de servicii de ospitalitate pentru turisti, inca din 1987. Hotelul a fost renovat 
in 2014.
Localizare: Hotelul este situat la 300 m de plaja Fanari, în regiunea Komotini.
Facilităti hotel: Recepție, cafenea, loc de joacă pentru copii, lift, rent a car, cameră 
de bagaje, internet wireless gratuit, parcare gratuită. 
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, Tv prin satelit, telefon, frigider seif, 
aer condiționat, balcon, internet wireless gratuit, room service (contra cost), 
prosoape. 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Parcare gratuită
 » Renovat in 2014
 » Wi-fi gratuit 

Hotel Fanari Seaside 
Fanari

de la 212 €

Reduceri: copil 0-3,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei. 
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/pers, pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 20 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 
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Alexandroupoli & Samothraki

Descriere: Hotelul se remarca prin arhitectura modernă, un design interior deosebit, 
încadrându-se totuși perfect în mediul natural al regiunii. Hotelul oferă facilități și 
servicii excelente. 
Localizare: Situat în vestul statiunii Alexandroupoli, la 4km de centrul orașului.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, baruri, piscină, piscină pentru copii și 
loc de joacă, internet, centru de conferințe, spa luxos, centru de fitness, magazine și 
parcare.
Facilități camere: Camerele au aer conditionat, televizor, minibar (contra cost), 
telefon, seif (gratuit, în unele camere), internet wireless gratuit, baie, uscator de păr.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Facilități pentru copii
 » Raport bun calitate-preț
 » Design interior modern

Hotel Ramada Plaza Thraki 
Alexandroupoli

de la 241 €

Reduceri: copil 0-2,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/
loc, 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei. 
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/pers, pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 20 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-20% (29.02.2020)

14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 24.09 356 € 241 €

18.06 369 € 257 €

25.06, 02.07, 09.07, 27.08, 03.09, 10.09 388 € 279 €

16.07 398 € 291 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08 458 € 366 €

20.08 448 € 353 €

17.09 374 € 262 €

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

14.05, 21.05 157 €

04.06, 11.06, 18.06, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09 193 €

25.06 201 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07 251 €

30.07 293 €

06.08, 13.08, 20.08 310 €

27.08 277 €

Descriere: Personalul ospitalier, distanța mică față de plaja, serviciile de calitate și 
multiplele facilități, fac din acest hotel unul din preferatele turiștilor. 
Localizare: Situat în zona Palaiopolis, la 50m de plajă, la 4km de orașul Samothraki și 
la 12km de cascadele pitorești Fonias. Portul Kamariotissa se află la 4km de hotel.
Facilități hotel: Hotelul dispune de internet wireless, parcare, seif, închiriere auto și 
biciclete, spălătorie, grătar, room service, sală de conferințe, facilități pentru persoane 
cu mobilitate redusă.
Facilități camere: Camerele au aercondiționat, telefon, televizor, uscător de păr, 
minibar, baie cu duș sau cadă, acces internet, izolare fonică și balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Cel mai bine vândut hotel în 2019 
 » Situat lângă plajă 
 » Aer condiționat inclus

Hotel Samothraki Village 
Samothraki

de la 157 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei. 
Tariful nu include: transport autocar din București 105 €/pers, pentru sejur de 14 nopți se achită un supliment de 20 €/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 
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Kavala

Descriere: Egnatia este un hotel, unde luxul concurează cu senzația de plenitudine, 
iar designul cu serviciile de înaltă calitate. 
Localizare: Hotelul este situat la 2 km de orașul Kavala și la 32 km de Aeroportul 
Alexandru cel Mare.
Facilităti hotel: Restaurant principal, recepție, bar, internet wireless inclus, cameră 
de bagaje, aer condiționat, parcare gratuită, terasă, piscină, piscină interioară, centru 
Spa, jacuzzi, sală de fitness. 
Facilităti camere: Baie cu duș, uscător de păr, Tv prin satelit, telefon, mini-bar seif, 
aer condiționat, internet wireless gratuit, articole de toaleta.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Piscină
 » Wi-fi inclus
 » Centru Spa & wellness

Egnatia City Hotel & Spa 
Kavala

de la 228 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei. 
Tariful nu include: transport autocar din București 70 €/pers, pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 20€/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-10% (29.02.2020)

14.05, 21.05 265 € 239 €

28.05 271 € 243 €

04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 
13.08, 20.08, 27.08 278 € 250 €

3.09 268 € 241 €

10.09, 17.09, 24.09 254 € 228 €

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

14.05, 21.05 529 €

28.05 558 €

04.06, 11.06, 18.06, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09 594 €

25.06 604 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08 669 €

27.08 651 €

Descriere: Situat într-un oraş nobil al Macedoniei, un amfiteatru plin de viaţă, Hotelul 
Lucy este ideal pentru a avea parte de un concediu reuşit.
Localizare: Situat la 1 minut pe jos față de plajă, la 2km de portul principal Kavala și la 
30 de minute de mers cu mașina de Aeroportul Megalos Alexandros. 
Facilități hotel: 2 restaurante și o piscină în aer liber, restaurant principal cu vedere la 
mare, restaurant à la carte, bar, bar la piscină. 
Facilități camere: Aer condiţionat, linii telefonice directe, televiziune prin satelit, 
uscător de păr, baie cu cada sau duş şi balcon. Cele mai multe dintre camere au 
vedere la mare spre golful din Kavala.
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 » Servicii şi facilităţi moderne
 » Foarte aproape de mare
 » Piscină exterioară

Hotel Lucy 
Kavala

de la 529 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar. 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei. 
Tariful nu include: transport autocar din București 70 €/pers, pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 20€/
pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 
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Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS - 
40% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE 
-25% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE 
-20% (15.06.2020)

28.05, 17.09 199 € 119 € 149 € 159 €
04.06 209 € 125 € 157 € 167 €
18.06 265 € 159 € 199 € 212 €
25.06, 03.09 289 € 173 € 217 € 231 €
02.07 319 € 191 € 239 € 255 €
09.07 339 € 203 € 254 € 271 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08 369 € 221 € 277 € 295 €
13.08 355 € 213 € 266 € 284 €
20.08 329 € 197 € 247 € 263 €
27.08 299 € 179 € 224 € 239 €
11.06, 10.09 249 € 149 € 187 € 199 €
24.09 175 € 105 € 131 € 140 €

Descriere: Arhitectura traditionala, grădină plina de verdeata, piscina spațioasă și 
amenajarile moderne va promit momente de relaxare în sejurul dumneavoastra 
oferind promisiunea unei vacante de neuitat. Hotelul este doar pentru adulți.
Localizare: Hotelul este localizat în stațiunea Limenas – capitala insulei Thassos, la 
500m de port, la 700m de cea mai apropiata plaja și la 200m de centrul orașului. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, minimarket, piscina, piscina pentru 
copii, loc de joaca pentru copii, sezlonguri și umbrele la piscina, zona wireless, parcare. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu mini-frigider, televizor, aer condiționat, 
baie cu duș, uscator de par, telefon, balcon și internet wireless gratuit.
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 » Arhitectura traditionala și grădină verde
 » Recomandat cuplurilor – camera pentru luna de miere
 » Servicii de calitate și piscina exterioară cu zona de relaxare

Hotel Pegasus 
Limenas

de la 165 €

Reduceri: copil 0-2,99 ani gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc 
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: Cina 18 €/pers/zi, mic dejun 9 €/pers/zi; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă 
se achită la autocar;

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

21.05 165 €

28.05 176 €

04.06, 24.09 190 €

11.06, 18.06 207 €

25.06, 10.09 216 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 03.09 273 €

30.07, 27.08 325 €

06.08, 13.08, 20.08 346 €

18.09 200 €

Descriere: Este un hotel cochet cu 15 camere, decorat tradiţional în alb şi albastru, ce 
oferă camere foarte curate, confortabile şi mobilate cu gust.  
Localizare: Situat într-o zonă liniştită din Limenas, la 10 minute de mers pe jos de 
centrul orașului și de plajă. 
Facilități hotel: Recepție, lobby, sală pentru micul dejun, cameră pentru depozitat 
bagajele, toaletă comună la parter, parcare privata gratuită (în limita disponibilităţi). 
Facilități camere: Baie cu duş, uscător de păr, balcon, minibar, TV LCD, aer 
condiționat inclus, internet wireless gratuit, prosoape şi articole de toaletă. Curățenia 
în camere se face zilnic. Prosoapele şi lenjeria se schimbă o dată la 3 zile.
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 » Aer condiționat inclus
 » Excelenţă în curăţenie
 » Camere spaţioase

Hotel Danae 
Limenas

de la 105 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 6-11,99 ani achită 75%, cu 
pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 5 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, cina 10 €/pers/zi.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 
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Descriere: Angelika este cunoscut pentru vederea la mare unica combinata cu 
apropierea de toate punctele principale de interes ale orașului. Gazdele primitoare, 
panorama excelenta către mare și curățenia desavarsita sunt unele dintre cele mai 
importante atuuri ale acestui hotel.
Localizare: Hotelul este situat pe partea cu Golful, în centrul orașului Thassos. 
Facilități hotel: Hotelul isi intampina turistii cu lounge-bar, lift, recepție, terasa, 
parcare, internet wireless. 
Facilități camere: Camerele au aer condiţionat, minifrigider, seif, telefon, internet 
wireless, televizor şi balcon mobilat.
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 » Situat la malul mării, chiar în inima statiunii
 » Gazdele primitoare și curatenie desavarsita
 » Oferă servicii moderne de cazare 

Hotel Angelika 
Limenas

de la 357 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare in camera cu minim 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în 
autocar (loc solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in 
agentie. 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 17.09, 24.09 357 €

11.06, 10.09 424 €

18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 03.09 436 €

16.07, 27.08 464 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08 475 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS - 
40% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE 
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE 
-20% (15.06.2020)

21.05 109 € 65 € 76 € 87 €
28.05 125 € 75 € 88 € 100 €
04.06 139 € 83 € 97 € 111 €
11.06, 24.09 159 € 95 € 111 € 127 €
18.06 185 € 111 € 130 € 148 €
25.06, 02.07 205 € 123 € 144 € 164 €
09.07 229 € 137 € 160 € 183 €
16.07, 27.08, 03.09, 10.09 245 € 147 € 172 € 196 €
23.07, 13.08, 20.08 259 € 155 € 181 € 207 €
30.07, 06.08 270 € 162 € 189 € 216 €
17.09 180 € 108 € 126 € 144 €

Descriere: Periklis, ai cărui proprietari sunt deosebit de atenţi cu turiştii, oferindu-le 
un mediu cât mai familial posibil, este foarte apreciat privind raportul calitate-preț. 
Localizare: Studioul Periklis este situat în Limenas , la 600m de plaja şi la 200m de 
taverne şi de viaţa animată din centrul staţiunii. 
Facilități studio: Grădină frumos amenajată cu mese și scaune, facilităţi pentru 
grătar, grup sanitar comun pentru schimbul de serie, la etajul 1. 
Facilități camere: Chicinetă, frigider, TV LCD, grup sanitar cu duș, uscător de păr, 
balcon, AC (5 €/zi/cameră), seif (3 €/zi/cameră), internet wireless gratuit. Se asigură 
curățenia, schimbarea lenjeriei și a prosoapelor o dată la mijlocul sejurului.
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 » Poziţionat într-o zonă liniştită
 » Internet Wi Fi gratuit
 » Gradină mare și loc de grătar

Studio Periklis 
Limenas

de la 65 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 6-11,99 ani achită 75%, cu 
pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 5 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, cina 10 €/pers/zi.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 
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Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS - 
45% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE 
-35% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE 
-25% (15.06.2020)

21.05 149 € 82 € 97 € 112 €
28.05 165 € 91 € 107 € 124 €
11.06 229 € 126 € 149 € 172 €
18.06, 10.09 265 € 146 € 172 € 199 €
25.06 299 € 164 € 194 € 224 €
02.07, 03.09 315 € 173 € 205 € 236 €
09.07, 27.08 330 € 182 € 215 € 248 €
16.07 359 € 197 € 233 € 269 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 
20.08, 17.09 350 € 193 € 228 € 263 €

14.05, 04.06 24.09 200 € 110 € 130 € 150 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS - 
45% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE 
-35% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE 
-25% (15.06.2020)

14.05 80 € 48 € 56 € 64 €
21.05, 24.09 99 € 59 € 69 € 79 €
28.05, 17.09 125 € 75 € 88 € 100 €
4.06 145 € 87 € 102 € 116 €
11.06 169 € 101 € 118 € 135 €
18.06 195 € 117 € 137 € 156 €
25.06, 10.09 209 € 125 € 146 € 167 €
2.07 220 € 132 € 154 € 176 €
09.07, 03.09 245 € 147 € 172 € 196 €
16.07, 27.08 269 € 161 € 188 € 215 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 
20.08 285 € 171 € 200 € 228 €

Descriere: Studio Panorama este un studio superior, format din două corpuri. 
Localizare: Situat central în stațiunea Golden Beach, la 70m de plaja, ideală pentru 
familii cu copii, având intrare lină în mare. 
Facilități studio: Bucătărie exterioară echipată complet, terasă și masă mare. De 
asemenea, în curte există un grătar ce se poate folosi de către oaspeți. 
Facilități camere: Camerele au chicinetă utilată, frigider, televizor LCD, balcon/
terasă, uscător de păr, prosoape, grup sanitar cu duș, seif (3euro/zi/cameră), aer 
condiționat contra cost (5 €/zi/cameră), internet wireless gratuit, plase de țânțari,  
balcon. Se asigură curăţenie, schimbarea lenjeriei şi a prosoapelor o dată pe sejur.
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 » Aproape de plajă
 » Recenzii foarte bune
 » Se află în top vânzări de 12 sezoane

Studio Panorama 
Golden Beach

de la 82 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 12-17,99 ani achită 75%, 
cu pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 10 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar 
la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, cina 10 €/pers/zi.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Descriere: Soti este un studio prietenos, fiind recomandat atat familiilor cu copii cat 
si cuplurilor.
Localizare: Situat central în stațiunea Golden Beach, la 50m de plaja amenajata cu 
sezlonguri si umbrelute (contra-cost, de la 7euro/zi/set), iar intrarea este lina in mare.
Facilitati hotel: O bucătărie exterioară echipată complet, terasă si parcare (in limita 
locurilor disponibile). De asemenea, este dotat cu o zona pentru prepararea gratarului
Facilitati camere: Chicinetă, frigider, televizor LCD, balcon, uscător de păr, 
prosoape, grup sanitar cu duș, aer condiționat contra cost (5 €/zi/cameră), internet 
wireless gratuit, obloane la balcoane. 
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 » Foarte aproape de plajă
 » Internet WiFi gratuit
 » Recomandat familiilor cu copii

Studio Soti 
Golden Beach

de la 48 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 12-17,99 ani achită 75%, 
cu pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 10 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar 
la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, cina 10 €/pers/zi.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 
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Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS - 
40% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE 
-25% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE 
-20% (15.06.2020)

14.05, 21.05 100 € 60 € 75 € 80 €
28.05 129 € 77 € 97 € 103 €
04.06, 24.09 149 € 89 € 112 € 119 €
11.06 165 € 99 € 124 € 132 €
18.06, 17.09 189 € 113 € 142 € 151 €
25.06 210 € 126 € 158 € 168 €
02.07 219 € 131 € 164 € 175 €
09.07, 16.07, 27.08, 03.09, 
10.09 245 € 147 € 184 € 196 €

23.07 269 € 161 € 202 € 215 €
30.07, 06.08, 13.08, 20.08 285 € 171 € 214 € 228 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS - 
45% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE 
-35% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE 
-25% (15.06.2020)

21.05 99 € 54 € 64 € 74 €

14.05, 28.05 125 € 69 € 81 € 94 €

04.06, 11.06, 24.09 165 € 91 € 107 € 124 €

18.06 179 € 98 € 116 € 134 €

25.06, 17.09 199 € 109 € 129 € 149 €

02.07 220 € 121 € 143 € 165 €

09.07, 10.09 239 € 131 € 155 € 179 €

16.07, 20.08, 27.08, 03.09 255 € 140 € 166 € 191 €

23.07, 30.07, 06.08, 13.08 299 € 164 € 194 € 224 €

Descriere: Un studio cu traditie pe piata turistica romaneasca, verificat de oaspetii 
care aleg sa ii treaca pragul an de an.
Localizare: Localizat în Skala Potamia, la doar 1 minut distanta de mare. 
Facilități studio: Studioul dispune de grădină, gratar, parcare cu locuri limitate. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicineta complet utilata, televizor, 
minifrigider, balcon, aer condiționat (5 €/zi/ camera – se achita la fata locului), 
prosoape, grup sanitar cu duș, uscator de par, seif (1 €/ zi/camera – se achita la fata 
locului), internet wireless (gratuit). Se asigura curatenie o data pe sejur, precum și 
schimbarea lenjeriei și a prosoapelor.
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 » Situat la 50 de metri distanta de mare
 » Recomandat familiilor
 » Internet WiFi gratuit

Studio Nefeli 
Skala Potamia

de la 60 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 6-11,99 ani achită 75%, cu 
pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 5 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, cina 10 €/pers/zi.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Descriere: Studioul este o afacere de familie și va va face sa va simtiti ca în propria 
casa. 
Localizare: Situat în Skala Potamia, la 400m de plaja cu nisip și 30m de statia de 
autobuz, aproape de zona cu magazine, taverne și cafenele. 
Facilități studio: Studioul detine sala de asteptare, grădină, gratar, parcare cu locuri 
limitate. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicineta complet utilata, grup sanitar 
cu duș, uscator de par, balcon sau terasa, televizor, minifrigider, prosoape, aer 
condiționat (aproximativ 5 €/zi/cam), internet wireless (gratuit).
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 » Zona animata, chiar la strada principala
 » Mobilier realizat chiar de catre proprietar
 » O afacere de familie, ce te va face sa te simti “ca acasa”

Studio Mesimvria 
Skala Potamia

de la 54 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 12-17,99 ani achită 75%, 
cu pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 5 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar 
la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, cina 10 €/pers/zi.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 
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GRECIA 

Insula Thassos

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS - 
50% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE 
-35% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE 
-20% (15.06.2020)

14.05, 21.05 139 € 70 € 90 € 111 €

28.05, 24.09 165 € 83 € 107 € 132 €

04.06 179 € 90 € 116 € 143 €

11.06, 17.09 199 € 100 € 129 € 159 €

18.06 225 € 113 € 146 € 180 €

25.06, 10.09 249 € 125 € 162 € 199 €

02.07 255 € 128 € 166 € 204 €

09.07, 03.09 269 € 135 € 175 € 215 €

13.08, 20.08, 27.08 295 € 148 € 192 € 236 €

16.07, 23.07, 30.07, 06.08 309 € 155 € 201 € 247 €

Descriere: Hotelul, construit într-una dintre cele mai frumoase locații din Thassos, 
este dedicat atât cuplurilor, cât și familiilor cu copii. 
Localizare: Hotel Potos este situat în centrul stațiunii, la nici 100m de plajă. Distanță 
până în Limenas, principalul oraș/port al insulei, este de 35km. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscină, șezlonguri și umbrele, piscină pentru copii, 
restaurant, cafébar, internet wireless, aer condiționat, loc de joacă, animație.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu baie cu duș, aer condiționat, televizor 
LCD, internet wireless, uscător de păr, frigider, balcoane cu vedere spre piscină, mare 
sau spre grădină. Studiourile beneficiază de chicinete.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Situat în zonă centrală 
 » Camere spațioase 
 » Personal atent la nevoile clienților 

Hotel Potos 
Potos

de la 140 €

Reduceri: copil 0-1.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc 
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

21.05, 28.05, 24.09 140 €
4.06 184 €
11.06 191 €
18.06, 03.09 287 €
25.06 291 €
02.07, 09.07 316 €
16.07 326 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08 338 €
27.08 324 €
10.09 232 €
17.09 177 €

Descriere: Meandros este un studio standard, format din 6 corpuri înconjurate de o 
grădină mare și frumos amenajată. 
Localizare: Meandros este situat în Potos, la 150m de plajă amenajată (umbrele și 
șezlonguri gratuite, consumația la bar fiind obligatorie). 
Facilități studio: Studio Meandros are o grădină cu grătar, loc pentru depozitarea 
bagajelor și toaletă pentru schimbul de serie. Studioul nu oferă parcare. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televizor LCD, aer condiționat (5 €/
zi/ cameră), internet wireless gratuit, balcon, baie cu duș, uscător de păr, prosoape, 
chicinetă utilată. Curățenia, schimbarea lenjeriei se asigură o dată la mijlocul sejurului.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Camere spațioase
 » Unitate de cazare ideală pentru grupuri de prieteni
 » Gradină spaţioasă cu grătar, frumos amenajată

Studio Meandros 
Potos

de la 70 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 60 € transport (in dubla cu 2 adulţi); copil 12-17,99 ani achită 50%, 
cu pat (cu 2 adulţi); loc în triplă reducere 20 €/pers.; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat 
doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, cina 10 €/pers/zi.    

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 
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GRECIA 

Insula Thassos

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS - 
45% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE 
-35% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE 
-25% (15.06.2020)

21.05 150 € 83 € 98 € 113 €
28.05 169 € 93 € 110 € 127 €
4.06 189 € 104 € 123 € 142 €
11.06 210 € 116 € 137 € 158 €
18.06, 24.09 245 € 135 € 159 € 184 €
25.06, 17.09 270 € 149 € 176 € 203 €
02.07, 10.09 309 € 170 € 201 € 232 €
09.07, 27.08, 03.09 330 € 182 € 215 € 248 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 
13.08 365 € 201 € 237 € 274 €

20.08 350 € 193 € 228 € 263 €

Descriere: Un hotel de familie, situat intr-o zona linistita a statiunii Skala Potamia, 
adresat în special familiilor cu copii. Hotelul oferă toate facilitățile necesare unui 
concediu relaxant, intr-un mediu placut și ospitalier. 
Localizare: Hotelul Vergina este situat la numai 80m de plaja și 150m de centrul 
statiunii Skala Potamia. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de parcare, grădină, aer condiționat, bar, restaurant 
pentru micul dejun, zona barbeque, internet wireless. 
Facilități camere: Camerele dispun de chicineta, aer condiționat (extra 4 €/cam/zi – 
se achita la fata locului), balcon, baie, televizor, seif, internet wireless.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Situat în centrul stațiunii
 » Aproape de plajă
 » Recomandat familiilor cu copii

Hotel Vergina 
Skala Potamia

de la 153 €

Reduceri: copil 0-11.99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc 
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

21.05 153 €

28.05 158 €

04.06, 17.09, 24.09 165 €

11.06 209 €

18.06, 03.09 267 €

25.06 273 €

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08 306 €

27.08 305 €

10.09 253 €

Descriere: Studio B. Home Deluxe este recomandat celor care doresc facilitățile unui 
studio la calitate de hotel.
Localizare: B Home este situat în frumoasa insulă Thassos, în staţiunea Limeneria, la 
numai 300m de plajă. În apropiere se găsesc taverne, cafenele și supermarket-uri. 
Facilități hotel: Piscina cu șezlonguri și umbrele incluse. Proprietarii pot asigura 
un decor special pentru aniversări, lună de miere sau, dacă este nevoie, de pătuț 
(babycot) pentru copii. Parcare privată în limita locurilor disponibile. 
Facilități camere: TV LCD, AC (5 €/zi/cameră), internet wireless gratuit, balcon, 
baie cu duș sau cadă, uscător de păr, articole de toaletă, prosoape, chicinetă utilată. 

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Piscină exterioară
 » Mobilier ultra modern și decor de bun gust
 » Servicii și facilități superioare

Studio B Home Deluxe 
Limenaria

de la 83 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport ( cu 2 adulţi); al 2-lea copil 0-5,99 ani achită 50% cu pat; 
copil 6-11,99 ani achită 75% cu pat (cu 2 adulţi); loc in tripla: 5€/ pers,. reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (loc 
solicitat doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar, cina 10 €/pers/zi.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, bilet ferryboat Keramoti-Limenas-Keramoti 15€/pers/ 
dus-intors + transfer port-cazare-port (copil 0-5.99 - Gratuit), pentru sejur de 14 nopti se achita un supliment de 
20€/pers., taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

HH
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GRECIA 

Halkidiki

Descriere: Eleni este un studio standard, potrivit pentru cei care doresc să aibă parte 
de un concediu relaxant şi liniştit cu un buget redus. 
Localizare: Situat în centrul staţiunii Kalithea, la 250m de plaja amenajată cu 
sezlonguri şi umbrele (de la 7euro/zi/set). 
Facilități studio: Studioul Eleni are tavernă proprie la parterul unității și servește 
mâncare cu specific grecesc și internațional, foarte apreciată de turiști. 
Facilități camere: Camerele au chicinetă, grup sanitar cu duş şi boiler, balcon, aer 
conditionat inclus, internet wireless gratuit, televizor LCD și frigider. La jumătatea 
sejurului se asigură curăţenia în camere.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Aflat în centrul stațiunii
 » Aer condiționat inclus
 » Tavernă proprie cu preparate mediteraneene

Studio Eleni 
Kalithea

de la 47 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat,  achită 65 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% din tariful cazare, 
cu pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers, reducere 5 €/pers ultima banchetă în autocar (doar la rezervare).
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar 5 €/pers/loc sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD    
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS          
- 45% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                  
-35% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-25% (15.06.2020)

16.05 85 € 47 € 55 € 64 €
23.05 99 € 54 € 64 € 74 €
30.05, 26.09 139 € 76 € 90 € 104 €
06.06, 19.09 155 € 85 € 101 € 116 €
13.06, 12.09 169 € 93 € 110 € 127 €
20.06 185 € 102 € 120 € 139 €
27.06, 05.09 209 € 115 € 136 € 157 €
04.07, 29.08 235 € 129 € 153 € 176 €
11.07, 18.07, 15.08, 22.08 265 € 146 € 172 € 199 €
25.07, 01.08, 08.08 275 € 151 € 179 € 206 €

Descriere: Studio Kaldera este o variantă de cazare optimă pentru cupluri și familii cu 
copii, dar și pentru cei ce-și doresc o vacanță activă în Halkidiki. 
Localizare: Studioul este situat în stațiunea Kalithea, la aproximativ 200m de plajă. 
Facilități studio: Unitatea de cazare oferă recepție, grădină, parcare. Curățenia în 
cameră și schimbarea așternuturilor și a prosoapelor se face la începutul sejurului 
precum și la jumătatea acestuia. 
Facilități camere: Studiourile sunt foarte spațioase, dotate cu baie cu duș, prosoape, 
frigider, chicinetă echipată cu plită, veselă, tacâmuri, televizor, balcon spațios, aer 
condiționat, internet wireless.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Localizat central
 » Camere mari
 » Aproape de plaja

Studio Kaldera 
Kalithea

de la 59 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 65 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% din tariful la cazare, cu pat 
(in dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers., reducere 5 €/pers ultima banchetă în autocar  (doar la rezervare).
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.       
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.   

Date check-in STANDARD    
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS          
- 40% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                  
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-25% (15.06.2020)

23.05, 26.09 99 € 59 € 69 € 79 €
30.05 129 € 77 € 90 € 103 €
19.09 135 € 81 € 95 € 108 €
06.06 149 € 89 € 104 € 119 €
13.06, 12.09 165 € 99 € 116 € 132 €
20.06 185 € 111 € 130 € 148 €
27.06, 05.09 209 € 125 € 146 € 167 €
04.07, 29.08 235 € 141 € 165 € 188 €
11.07, 18.07 265 € 159 € 186 € 212 €
15.08, 22.08 279 € 167 € 195 € 223 €
25.07, 01.08, 08.08 289 € 173 € 202 € 231 €
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Halkidiki

Date check-in STANDARD    
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS           
-40% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                  
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-20% (15.06.2020)

16.05, 26.09 99 € 59 € 69 € 79 €
23.05, 19.09 120 € 72 € 84 € 96 €
30.05 149 € 89 € 104 € 119 €
06.06 169 € 101 € 118 € 135 €
13.06, 12.09 185 € 111 € 130 € 148 €
20.06 205 € 123 € 144 € 164 €
27.06 219 € 131 € 153 € 175 €
04.07 230 € 138 € 161 € 184 €
11.07, 29.08, 05.09 255 € 153 € 179 € 204 €
18.07, 15.08, 22.08 275 € 165 € 193 € 220 €
25.07, 01.08, 08.08 289 € 173 € 202 € 231 €

Date check-in STANDARD    
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS          
- 40% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                  
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-25% (15.06.2020)

16.05, 26.09 119 € 71 € 83 € 89 €

23.05, 19.09 129 € 77 € 90 € 97 €

30.05 155 € 93 € 109 € 116 €

06.06, 12.09 179 € 107 € 125 € 134 €

13.06 209 € 125 € 146 € 157 €

20.06 235 € 141 € 165 € 176 €

27.06, 05.09 259 € 155 € 181 € 194 €

04.07, 11.07, 29.08 285 € 171 € 200 € 214 €

18.07, 22.08 305 € 183 € 214 € 229 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08 335 € 201 € 235 € 251 €

Descriere: Dimitris este un studio standard potrivit atât pentru cupluri, cât și pentru 
familii cu copii și chiar și pentru grupuri de prieteni. 
Localizare: Situat în centrul stațiunii Kalithea, la 200m de plaja cu sezlonguri şi 
umbrele (de la 7euro/zi/set), langa zona comercială cu magazine și taverne. 
Facilități studio: Studio Dimitris pune la dispoziția oaspeților săi cameră pentru 
bagaje, toaletă comună la parter. 
Facilități camere: Chicinetă, grup sanitar cu duș, balcon, televizor LCD, frigider, aer 
conditionat inclus și internet wireless gratuit. Fiecare baie este dotată cu boiler. La 
mijlocul sejurului se schimbă lenjeria, prosoapele şi se face curăţenie în camere.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Aflat în centrul statiunii
 » Camere spatioase și bine ingrijite
 » Aer conditionat inclus

Studio Dimitris 
Kalithea

de la 59 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 65 € transport ( în dublă cu 2 adulţi),  copil 12-17,99 ani achită 50% 
din tariful la cazare, cu pat (in dubla cu 2 adulti), loc în triplă reducere 20 €/pers, reducere 5 €/pers ultima banchetă în 
autocar (loc solicitat doar la rezervare).                                                                                                                                                                     
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar 5 €/pers/loc sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.                              
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Descriere: Hotelul, îngrijit și cu tarife accesibile, pune la dispoziție diverse facilități de 
cazare și relaxare pentru clienții săi, fiind astfel o alegere perfectă pentru un concediu 
la Marea Egee. 
Localizare: Studioul Oceanis este localizat în stațiunea Kalithea, la 200m de plajă și 
de zona centrală a stațiunii. 
Facilități studio: Oceanis oferă 20 de studiouri și apartamente, recepție, grădină, 
terasă, piscină cu șezlonguri, bar la piscină, seif la recepție, parcare. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, televizor, chicinetă 
utilată, baie cu duș, uscător de păr, balcon spațios, prosoape.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Aproape de plajă 
 » Camere spațioase 
 » Piscină 

Apartments Hotel Oceanis 
Kalithea

de la 71 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, fara pat, achită 75 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 0-17,99 ani achită 75% 
din tariful la cazare, beneficiază de pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 10 €/pers; reducere 5 €/pers pe 
ultima banchetă în autocar (se aplică doar dacă locurile sunt solicitate în mod expres la momentul rezervării).                                                                                                                                    
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.
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Halkidiki

Descriere: Este un studio luminos, având camere bine dotate și reprezintă o alegere 
bună de cazare în Kalithea. 
Localizare: Studioul House Doris este situat în zona centrală din Kalithea, lângă 
cafenele și magazine , aproape de plajă, la doar 200m. 
Facilități studio: Unitatea de cazare dispune de 10 studiouri, aer condiționat și o 
micuță grădină. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televizor, chicinetă utilată, aer 
condiționat, obloane la geamuri, baie cu duș, balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Atmosferă tradițională 
 » Camere luminoase 
 » Locație centrală

Studio Doris 
Kalithea

de la 123 €

Reduceri: copil 0-6,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.                     
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.              

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 29.08, 05.09 132 €

27.06, 04.07, 11.07, 22.08 175 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08 219 €

15.08 188 €

12.09, 19.09 123 €

Descriere: Amplasat în centrul statiunii, complexul este inconjurat de pini, fiind situat 
la câţiva paşi de magazine, bănci, taverne şi baruri.
Localizare: Hotelul este situat la 180 m de plaja, in zona centrala a statiunii 
Polichrono, 20 km de Pefkochori, iar Aeroportul se află la o oră de mers cu maşina.
Facilităti hotel: receptie, piscină, restaurant à la carte, bar la piscină, WiFi gratuit, 
locuri de parcare gratuite.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de aer condiționat, mini-frigider, telefon, 
baie proprie cu duș sau cada, uscător de păr, seif , TV prin satelit, internet Wi-Fi 
gratuit, balcon / terasă.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Aproape de plaja
 » Wi-fi gratuit
 » Parcare gratuita

Hotel Core Resorts 
Polychrono

de la 170 €

Reduceri: copil 0-4,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.                     
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.              

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-10% (29.02.2020)

23.05, 30.05, 12.09 189 € 170 €

6.06 193 € 173 €

13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 29.08 216 € 194 €

18.07, 22.08 225 € 202 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08 275 € 247 €

5.09 200 € 180 €
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Date check-in STANDARD    
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS          
- 45% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                  
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-20% (15.06.2020)

16.05 115 € 63 € 81 € 92 €
23.05 130 € 72 € 91 € 104 €
30.05, 26.09 150 € 83 € 105 € 120 €
06.06 179 € 98 € 125 € 143 €
13.06 205 € 113 € 144 € 164 €
20.06, 12.09 225 € 124 € 158 € 180 €
27.06 239 € 131 € 167 € 191 €
04.07 265 € 146 € 186 € 212 €
11.07, 05.09 289 € 159 € 202 € 231 €
18.07, 29.08 309 € 170 € 216 € 247 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 
22.08, 339 € 186 € 237 € 271 €

19.09 165 € 91 € 116 € 132 €

Date check-in STANDARD    
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS          
- 45% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                  
-35% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-20% (15.06.2020)

16.05 89 € 49 € 58 € 71 €
23.05, 26.09 125 € 69 € 81 € 94 €
30.05, 19.09 139 € 76 € 90 € 104 €
06.06 179 € 98 € 116 € 134 €
13.06, 20.06, 12.09 199 € 109 € 129 € 149 €
27.06, 05.09 250 € 138 € 163 € 188 €
04.07 269 € 148 € 175 € 202 €
11.07, 18.07, 29.08 280 € 154 € 182 € 210 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 
22.08 299 € 164 € 194 € 224 €

Descriere: Construit în 2010, Studio Klio îmbină designul modern cu serviciile de 
calitate, toate acestea fiind ingredientele unui sejur reuşit. 
Localizare: Situat în centrul staţiunii Sarti, la 100m de plaja cu umbrele și șezlonguri 
gratuite (consumație la bar fiind obligatorie) şi la 50m de centrul staţiunii, unde se 
găsesc tavernele şi barurile din zonă. 
Facilități studio: Klio pune la dispoziţia turiştilor curte exterioră şi o sală de aşteptare. 
Facilități camere: Camerele studioului au chicinetă utilată,frigider, televizor LCD, 
prosoape, grup sanitar cu duş, balcon, plase de ţânţari, aer conditionat inclus şi 
internet wireless gratuit. Curaţenia, prosoapele și lenjeria se asigură doar la check-in.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Camere spațioase și mobilate modern
 » Aer conditionat inclus
 » Localizat aproape de zonele de interes

Studio Klio 
Sarti

de la 63 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 65 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% din 
tariful de cazare, cu pat (în dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în 
autocar (loc solicitat doar la rezervare).   
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers.     

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.                   
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.      

Descriere: Studio Voula este un studio economic situat într-o stațiune cochetă, 
intr-o zona linistita, fiind recomandat familiilor cu copii..
Localizare: Situat lângă biserica din centrul vechi al staţiunii Sarti, la 150m de plaja 
amenajată cu umbrele și șezlonguri gratuite (consumație la bar fiind obligatorie). 
Facilități studio: Voula pune la dispoziție mai multe studiouri cu intrări separate. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă utilată şi hotă, grup sanitar cu 
duș şi boiler, balcon/terasă, aer conditionat (5 euro/zi/cameră), internet wireless 
gratuit, frigider, televizor LCD și plase de țânțari. Curățenia și lenjeria se asigură doar 
la check în. Nu se pun la dispoziția turiștilor prosoape şi consumabile.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Camere spaţioase
 » Raport bun calitate-preț
 » Atmosferă tradiţională

Studio Voula 
Sarti

de la 49 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 65 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% din 
tariful la cazare, cu pat (in dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers., reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în 
autocar  (loc solicitat doar la rezervare).                                                                                                                                         
Suplimente: cameră single - 75 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers.    

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.                
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.               

HH
EXCLUSIV
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Date check-in STANDARD    
Loc in dubla

 ECONOMY ROOMS          
- 50% (*locuri limitate) 

FIRST MINUTE                  
-40% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE                 
-30% (15.06.2020)

16.05 89 € 45 € 53 € 62 €

23.05, 26.09 129 € 65 € 77 € 90 €

30.05, 19.09 139 € 70 € 83 € 97 €

06.06 175 € 88 € 105 € 123 €

13.06, 12.09 205 € 103 € 123 € 144 €

20.06 219 € 110 € 131 € 153 €

27.06, 04.07, 05.09 269 € 135 € 161 € 188 €

11.07, 29.08 280 € 140 € 168 € 196 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 
15.08, 22.08 329 € 165 € 197 € 230 €

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

16.05, 23.05, 30.05, 12.09, 19.09, 26.09 173 €

6.06 186 €

13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 05.09 220 €

14.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 298 €

29.08 254 €

Descriere: Studio Filipos este alegerea perfectă pentru un concediu relaxant, potrivit 
cuplurilor și familiilor cu copii cat și celor aflati în cautare de liniste.
Localizare: Filipos este situat în Sarti, la 80m de centru staţiunii, și 100m de plajă. 
Facilități vila: Studio Filipos pune la dispoziţia turiştilor o mică curte, cu facilităţi 
pentru grătar. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu baie cu duș, televizor, plase de țânțari, 
chicinetă utilată, frigider şi aer condiţionat şi internet wireless (contra cost). Studioul 
oferă prosoape care se schimba doar la check-in, iar curățenia se asigură doar la 
începutul sejurului.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Aer condiționat inclus
 » Servicii bune calitate-preţ
 » Prosoape incluse

Studio Filipos 
Sarti

de la 45 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 65 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% din 
tariful la cazare, cu pat (în dublă cu 2 adulți); loc în tripla: reducere 20 €/pers, reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în 
autocar (loc solicitat doar la rezervare).                                                                                                                                                                  
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers.    

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.                                                     
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, din Brașov 80 €/pers, taxa de staţiune/turistică, 
asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.         

Descriere: Hotel Stefani este o afacere de familie, cu 28 de camere (duble, triple și 
de familie, cu vedere la mare).
Localizare: Hotelul este situat în statiunea Sarti din Sithonia, la numai 100 m de plaja 
cu nisip.
Facilităti hotel: Restaurant, recepție, tavernă, piscină, parcare, minimarket, camera 
de bagaje.
Facilităti camere: Aer condiționat, internet Wi-fi inclus, baie cu duș, Tv prin satelit, 
telefon, frigider, 

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Piscină
 » Wi-fi inclus
 » Aproape de plaja cu nisip

Hotel Stefani 
Sarti

de la 173 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.                     
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.              

HH
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Descriere: Deschis în iunie 2007, hotelul oferă turiştilor tot ce au nevoie pentru a-şi 
putea petrece zilele de vacaţă în cele mai bune condiţii. 
Localizare: Hotel Sarti Plaza este localizat în staţiunea Sarti, la doar 150m de plajă, în 
apropiere de zona comercială. 
Facilități hotel: Recepţie, salon pentru mic dejun, internet wireless, cafébar, grădină, 
terasă, cameră pentru bagaje, piscină cu secţiune pentru copii, room service, seif, 
parcare. Hotelul oferă facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu televiziune prin satelit, frigider, seif, băi cu 
duş, uscător de păr, aer condiţionat, telefon. Apartamentele dispun de chicinete.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Aer condiționat inclus
 » Aproape de mare
 » Raport excelent calitate/preţ

Hotel Sarti Plaza 
Sarti

de la 199 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului.                     
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.              

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

16.05 199 €

23.05, 30.05, 26.09 208 €

6.06 225 €

13.06, 20.06, 05.09, 12.09 247 €

27.06, 29.08 273 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.09, 08.08, 15.08, 22.08 306 €

19.09 219 €

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

16.05 237 €
23.05 272 €
30.05, 06.06 301 €
13.06, 20.06, 12.09 364 €
27.06 383 €
04.07, 29.08 391 €
11.07 427 €
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 454 €
22.08 418 €
5.09 387 €
19.09 319 €
26.09 282 €

Descriere: Renovat în 2018, modernizat și cu un nou restaurant, aproape de mare, 
hotelul este alegerea potrivită pentru vacante într-o ambianță veselă și primitoare. 
Localizare: Situat în Metamorfosi, la 70m de plajă. Stațiunea Nikiti se află la 7km. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lobby, 2 piscine exterioare cu secțiune 
pentru copii, baruri la piscine și șezlonguri și umbrele de soare gratuite, snackbar, 
restaurant, terasă, grădină cu palmieri, internet wireless, animație, șezlonguri și 
umbrele la plajă(contra cost), terenuri de fotbal și de baschet, parcare.
Facilități camere: Camerele dispun de telefon, aer condiționat, răcitor, televizor LCD 
satelit, internet wireless, room service, baie cu duș, balcoane mari, seif.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Renovat in 2018
 » Situat aproape de plaja
 » Aer conditionat inclus

Hotel Simeon 
Metamorfosi

de la 237 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei. 
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.              
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Descriere: Hotelul pune la dispoziție o grădină frumoasă pentru relaxare și un meniu 
gustos pentru clienții săi. 
Localizare: Hotelul este localizat în stațiunea Nikiti, pe brațul Sithonia, la 100m de 
stradă principală și la 400m de plajă. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lobby, piscină exterioară cu secțiune 
pentru copii, șezlonguri și umbrele de soare gratuite, cafébar, restaurant, terasă, 
grădină, internet wireless, seif la recepție, tenis de masă, parcare. 
Facilități camere: Camerele sunt spațioase și oferă telefon, aer condiționat, răcitor, 
televiziune prin satelit, baie cu duș și balcon.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Vedere frumoasă 
 » Grădină întreținută 
 » Camere spațioase 

Hotel Lily Ann Village 
Nikiti

de la 170 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei. 
Tariful nu include: transport autocar din București 65 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.              

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-15% (31.03.2020)

16.05 213 € 170 €

23.05, 30.05, 06.06 262 € 209 €

13.06 360 € 288 €

20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 29.08, 05.09 360 € 306 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 425 € 361 €

22.08 369 € 313 €

12.09 276 € 234 €

19.09 262 € 222 €

26.09 220 € 187 €

Descriere: Complex nou, deschis în anul 2010, construit în formă de amfiteatru. Aici 
vă puteţi bucura de momente de linişte şi de privelişti frumoase. 
Localizare: Situat în staţiunea Toroni, la 20 m de plajă şi foarte aproape de zona cu 
magazine şi taverne. 
Facilități hotel: Recepţie, piscină, bar la piscină, 2 restaurante, cafébar, internet 
wireless, grădină, terasă, cameră pentru bagaje, seif la recepţie, parcare, loc de joacă 
pentru copii, animaţie, centru spa cu hamam, jacuzzi, saună, masaj şi sală de fitness. 
Facilități camere: Aer condiţionat, LCD, minibar şi grup sanitar cu duş. Camerele au 
vedere spre grădină, piscină sau spre mare. Unele dintre ele au chicinetă.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Situat la 20m de plajă
 » Camere elegante
 » Piscina exterioara

Hotel Toroni Blue Sea 
Toroni

de la 143 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare; reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar (se aplica doar daca 
locurile sunt solicitate in mod expres la momentul rezervarii). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar (primele 3 banchete), sau oricare alt loc solicitat in mod expres: 5 €/pers/loc, 
10 €/pers/loc dacă se achită la autocar.          

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei. 
Tariful nu include: transport autocar din București 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare 
storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.              

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-15% (29.02.2020)

16.05 191 € 161 €

23.05, 30.05, 06.06 219 € 185 €

13.06, 20.06, 12.09, 19.09 390 € 330 €

27.06, 05.09 432 € 366 €

04.07,29.08 439 € 371 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 553 € 469 €

22.08 504 € 427 €

26.09 170 € 143 €
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Descriere: Hotel cu priveliște spectaculoasă către mare, contruit pentru a oferi celor 
ce îi trec pragul nu numai dotări moderne și camere cu vederi încântătoare.
Localizare: Hotelul Karaoulanis este localizat în staţiunea Agios Ioannis, Pelion, 
construit pe o colină, în formă de amfiteatru, chiar lângă plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lift, loc pentru depozitarea bagajelor, 
cafébar, restaurant, piscină, internet wireless. 
Facilități camere: Chicinetă utilată, frigider, baie cu cadă/duş, televizor, aer 
condiţionat, uscător de păr, internet wireless, telefon. Toate camerele au balcon, 
multe dintre ele cu o vedere superbă. Se asigură prosoape, iar curaţenia se face zilnic.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Priveliște spectaculoasă asupra mării
 » Situat pe plaja 
 » Servicii de calitate superioară

Hotel Karaoulanis 
Agios Ioannis

de la 204 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat 
doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: transport autocar din Bucuresti 110 €/ pers ( include tranfer Volos-Pelion-Volos), pentru sejur 14 nopti 
se achita transport autocar 150 €/pers, locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la 
autocar; mic dejun 9 €/pers/zi - copil 0-11.99 ani 5 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei. 
Tariful nu include: transport autocar, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe 
și cheltuieli personale. 

Descriere: Zefiros este un hotel de familie ce imbina atmosfera linistita și confortul. 
Hotelul este ideal pentru o vacanță romantica și pentru familii. 
Localizare: Hotelul este situat la 50 m de mare, în localitatea Agios Ioannis. Plaja din 
Agios Ioannis este cu nisip și se află în estul Pelionului, langa satul Kissos, ce oferă un 
peisaj incantator. Plaja Papa Nero se află la aproximativ 250 de metri. 
Facilități hotel: Restaurant, snack-bar, internet wireless, lobby, recepție.
Facilități camere: Camerele hotelului Zefiros sunt decorate cu mobilier alb şi culori 
vii, fiind sunt utilate cu frigider, televizor, baie cu duș/cada, aer conditionat, telefon, 
balcon mobilat, uscator de par.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Locatie la malul mării
 » Hotel de familie
 » Aer conditionat inclus

Hotel Zefiros 
Agios Ioannis

de la 177 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare cu 2 adulti; 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat 
doar la rezervare). Mai multe informatii legate de politica tarifelor pentru copii le puteti obtine in agentie. 
Suplimente: transport autocar din Bucuresti 110 €/ pers ( include transfer Volos-Pelion-Volos), pentru sejur 14 nopti 
se achita transport autocar 150 €/pers, locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la 
autocar; mic dejun 9 €/pers/zi - copil 0-11.99 ani 5 €/zi/pers.

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei. 
Tariful nu include: transport autocar, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe 
și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

6.06 202 €

13.06, 20.06 177 €

27.06 185 €

04.07, 05.09, 12.09, 19.09 198 €

11.07, 18.07, 25.07 216 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 235 €

29.08 213 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

20.06, 05.09 204 €

27.06 211 €

04.07, 11.07 220 €

18.07 229 €

25.07 236 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 251 €

29.08 225 €

HH
EXCLUSIV

HH
EXCLUSIV
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Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS 
-40% (*locuri limitate)

FIRST MINUTE 
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE 
-15% (15.06.2020)

16.05 79 € 47 € 55 € 67 €
23.05, 26.09 95 € 57 € 67 € 81 €
30.05, 19.09 129 € 77 € 90 € 110 €
06.06 135 € 81 € 95 € 115 €
13.06, 12.09 155 € 93 € 109 € 132 €
20.06 169 € 101 € 118 € 144 €
27.06, 05.09 185 € 111 € 130 € 157 €
04.07 199 € 119 € 139 € 169 €
11.07, 29.08 220 € 132 € 154 € 187 €
18.07, 22.08 239 € 143 € 167 € 203 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08 255 € 153 € 179 € 217 €

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (30.04.2020)

16.05, 23.05 126 € 107 €

30.05 165 € 140 €

06.06, 13.06, 20.06 181 € 153 €

27.06, 29.08 201 € 170 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 228 € 193 €

5.09 167 € 142 €

12.09 149 € 127 €

19.09 136 € 116 €

Descriere: Effie este o afacere de familie de categorie standard, care vine în 
întâmpinarea oaspeților cu servicii tipic grecești, potrivite unei vacanțe relaxante. 
Localizare: Effie este situat în Paralia Katerini, lângă parcul central, la 100m de plajă şi 
150m de centrul staţiunii. În apropiere se găsesc numeroase taverne. 
Facilități studio: Studioul are lobby, lift, terasă, sală pentru bagaje, rampă pentru 
persoanele cu dizabilităţi şi toaletă comună la parter. 
Facilități camere: Balcon, chicinetă, televizor LCD, baie cu duş, frigider, aer 
coniționat (5euro/zi) şi internet wireless gratuit. Nu se asigură curățenia în camere pe 
parcursul sejurului și nici nu se pun la dispoziție prosoape și consumabile.

7 NOPȚI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Bine poziționat față de plajă și centru
 » Internet Wi-Fi gratuit
 » Raport calitate-preț excelent

Studio Effie 
Paralia Katerini

de la 47 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% 
din tariful la cazare, cu pat (in dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers., reducere 5 €/pers pe ultima banchetă 
în autocar (loc solicitat doar la rezervare). 
Suplimente: cameră single - 85 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Descriere: Hotel San Antonio, este o afacere de familie, ai căror membri sunt atenți 
la cerințele clienților. Hotelul este recent renovat și oferă spații de cazare în condiții 
optime la prețuri accesibile. 
Localizare: Hotel San Antonio este situat în zona de sud a stațiunii Paralia, la 80m de 
plajă. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, lift, salon pentru mic dejun, cafébar, 
terasă, facilități pentru persoane cu dizabilități, parcare cu locuri limitate. 
Facilități camere: Cele 18 camere sunt dotate cu aer condiționat, balcon, uscător de 
păr, răcitor,seif, televiziune prin satelit, telefon, grup sanitar cu duș și internet wireles.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Așezat în zonă liniștită 
 » Mic dejun bogat 
 » Lângă plajă 

Hotel San Antonio 
Paralia Katerini

de la 107 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

HH
EXCLUSIV

HH
EXCLUSIV
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Descriere: Hotelul oferă condiţii bune de cazare, fiind preferat atât pentru vacanţe 
relaxante la malul Mării Egee, cât şi pentru savurarea vieţii de noapte din Paralia 
Katerini. 
Localizare: Hotelul Regina Mare este amplasat în centrul staţiunii Paralia Katerini, în 
râdul al doilea de la mare, la aproximativ 50m de plajă. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, salon pentru mic dejun, restaurant, lift, 
Internet wireless, facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi. 
Facilități camere: Camere sunt dotate cu telefon, televizor cu ecran plat, aer 
condiţionat, încălzire centralizată, seif, baie cu duş, uscător de păr, răcitor şi balcon.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Localizat în centrul staţiunii
 » Hotel cu personal ospitalier
 » Camere spaţioase

Hotel Regina Mare 
Paralia Katerini

de la 143 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EALRY BOOKING 
10% (31.03.2020)

16.05, 23.05, 19.09 164 € 147 €

30.05, 12.09 182 € 164 €

6.06 189 € 170 €

13.06 193 € 174 €

20.06, 05.09 197 € 177 €

27.06, 29.08 214 € 192 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 237 € 213 €

26.09 159 € 143 €

Descriere: Cu personal amabil şi o locaţie excelentă, având 21 de camere frumos 
mobilate în nuanţe calde şi primitoare, hotelul oferă condiţii bune de cazare la tarife 
avantajoase, pentru petrecerea unei vacanţe frumoase la malul Mării Egee. 
Localizare: Ilion este localizat în centrul staţiunii Paralia, în a doua linie faţă de mare. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, salon pentru mic dejun, lift, internet 
wireless, cafébar şi facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi. 
Facilități camere: Camere au telefon, internet wireless, televizor LCD prin satelit, aer 
condiţionat, încălzire centralizată, seif, baie cu duş, uscător de păr, răcitor şi balcon. 
Paturile sunt dotate cu saltele ortopedice.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Localizat central
 » Camere spațioase
 » Mic dejun bogat

Hotel Ilion 
Paralia Katerini

de la 165 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

16.05, 23.05 165 €

30.05 182 €

06.06, 12.09, 19.09 189 €

13.06 193 €

20.06 197 €

27.06 213 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07 234 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 259 €

29.08 241 €

5.09 222 €
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Descriere: Hotel Yakinthos, liniştit, spaţios şi cu un personal atent la detalii, îşi 
primeşte clienţii cu servicii de calitate, atât de cazare, cât şi de masă. 
Localizare: Situat în Paralia Katerini, într-o zonă liniştită, cu vedere spre muntele 
Olymp sau spre Marea Egee, la numai 250m de plajă. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de 50 de camere standard, superior şi family, 
recepţie, lift, cameră pentru bagaje, terasă, cafébar, internet wireless gratuit, gradină, 
piscină şi restaurant. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, balcoane, chicinete 
utilate, televizor LCD, baie cu duş, uscător de păr. Unele dintre ele oferă şi seif.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | DEMIPENSIUNE

 » Ospitalitate
 » Piscină
 » Confort sporit și ospitalitate

Hotel Yakinthos 
Paralia Katerini

de la 177 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), 5 €/pers reducere pe ultima 
banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (31.03.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 26.09 197 € 177 €

13.06, 20.06, 05.09 224 € 201 €

27.06, 29.08 241 € 216 €

4.07 263 € 267 €

11.07 266 € 239 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 287 € 270 €

22.08 270 € 243 €

HH
EXCLUSIV

Descriere: Hotelul oferă 17 camere frumos mobilate, în zona centrală din Paralia. 
Recent renovat, ofertă turiştilor săi un mediu perfect pentru petrecerea vacanţei. 
Localizare: Hotel Chronis este situat în Paralia Katerini, la doar 40m de plajă, la câţiva 
paşi de centrul staţiunii şi la 10m de staţia de autobuz. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, o grădiniţă frumoasă, lift, salon pentru 
mic dejun, internet wireless, facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi, cafébar, seif la 
recepție şi cameră pentru bagaje. 
Facilități camere: Camere sunt dotate cu aer condiţionat, televizor, telefon, minibar, 
baie cu duş, uscător de păr şi balcon.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Aprope de plajă
 » Grădină
 » Atmosferă de familie

Hotel Chronis 
Paralia Katerini

de la 165 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09 165 €

26.06, 28.08 182 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 204 €
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Descriere: Hotel Akropol este situat la numai 50 m distanta de plajă și în imediata 
apropiere a tavernelor, restaurantelor și teraselor. Este compus din 3 etaje si deține 
camere spațioase și renovate. 
Localizare: Hotelul Akropol este situat în centrul stațiunii Paralia Katerini, la doar 50 
m de plajă și 100 m de biserică.
Facilităti hotel: Recetie deschisă 24h, restaurant a la carte, cafe bar, terasă, room 
service, lift, parcare, internet wireless inclus, acceptă animale de companie.
Facilităti camere: Aer condiționat, baie cu duș, mini-bar, internet wireless inclus, Tv 
prin satelit, telefon, seif, balcon.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Terasă
 » Loc de joacă
 » Acceptă animale de companie

Hotel Akropol 
Paralia Katerini

de la 165 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 12.09, 19.09, 26.09 165 €

20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09 204 €

Descriere: Hotelul a fost contruit în anul 2012 şi pune la dispoziţie camere spaţioase 
şi luminoase. Personalul ospitalier îşi îndreaptă atenţia către satisfacerea clienţilor. 
Imperia President este un hotel cu o atmosferă veselă şi primitoare. 
Localizare: Imperia President este situat în centrul staţiunii Paralia Katerini, la cca 
120m de plajă. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lift, internet wireless gratuit, terasă, 
cameră pentru bagaje, restaurant pentru mic dejun şi parcare (locuri limitate). 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, balcon, uscător de par, 
frigider, seif, telefon, televizor LCD şi baie cu duş.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Zonă centrală şi liniştită
 » Camere confortabile
 » Preparate delicioase la micul dejun

Hotel Imperia President 
Paralia Katerini

de la 83 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

16.05, 23.05, 30.05 83 €

6.06 137 €

13.06, 20.06, 27.06, 03.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09, 
12.09, 19.09 146 €

26.09 101 €

HH
EXCLUSIV



32 - VARA 2020

GRECIA 

Riviera Olimpului

Descriere: Hotelul Aktaion este recunoscut pentru ospitalitatea cu care isi asteapta 
turistii, este recent renovat și detine toate facilitățile pentru o vacanță de neuitat. 
Localizare: Hotelul este situat în zona centrala a statiunii Paralia Katerini, chiar 
pe plaja. În imediata apropiere se află numeroase taverne, cafenele, magazine de 
suveniruri și supermarketuri.
Facilități hotel: Hotelul dispune de bar, restaurant, seif, televiziune prin satelit, 
internet wireless.
Facilități camere: Camerele au aer conditionat, balcon, baie, uscator de par, internet, 
televizor LCD, frigider, room service, telefon, internet wireless.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Recent renovat
 » Situat pe plaja din Paralia Katerini
 » Internet wireless

Hotel Aktaion 
Paralia Katerini

de la 224 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

16.05, 23.05, 30.05, 05.06, 12.06, 19.06, 18.09 224 €

26.06 258 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09 302 €

12.09 269 €

Descriere: Hotel RG Status, este un hotel nou şi modern, aşezat într-o zonă ferită 
de tumultul staţiunii, dar nu departe de aceasta, oferind condiţii excelente de vacanţă. 
Localizare: Hotelul se află în apropierea zonei comerciale din Paralia Katerini la 300m 
de plaja cu nisip fin a staţiunii. În apropiere găsim magazine, cafenele şi taverne. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de salon de mic dejun, cafenea, internet wireless, 
lift, sistem de încălzire, aer condiţionat, zonă de lobby cu recepţie, seif la recepție şi 
parcare (locuri limitate).
Facilități camere: Cele 44 de camere sunt dotate cu aer condiţionat, televiziune prin 
satelit, frigider, grup sanitar cu duş şi balcon generos cu mobilier adecvat.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Localizat aproape de magazine şi taverne
 » Hotel nou şi modern
 » Balcoane spaţioase

Hotel Rg Status 
Paralia Katerini

de la 157 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, pentru sejur de 14 nopti se achita un 
supliment de 20€/persoana, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli 
personale. 

Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-5% (31.03.2020)

13.06, 20.06, 05.09 165 € 157 €

27.06, 29.08 179 € 170 €

03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 197 € 187 €
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Date check-in STANDARD 
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS 
-45% (*locuri limitate)

FIRST MINUTE 
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE 
-20% (15.06.2020)

16.05 75 € 41 € 53 € 60 €

23.05, 26.09 89 € 49 € 62 € 71 €

30.05 109 € 60 € 76 € 87 €

06.06, 19.09 139 € 76 € 97 € 111 €

13.06, 20.06 155 € 85 € 109 € 124 €

27.06, 12.09 179 € 98 € 125 € 143 €

04.07 185 € 102 € 130 € 148 €

11.07, 05.09 205 € 113 € 144 € 164 €

18.07, 22.08, 29.08 229 € 126 € 160 € 183 €

25.07, 01.08, 08.08, 15.08 265 € 146 € 186 € 212 €

Descriere: Construit în anul 2009 și cu un personal orientat spre asigurarea celui mai 
bun confort al clientului, oferă facilitățile necesare pentru o vacanță relaxantă. 
Localizare: Hotel Giannoulis este localizat în stațiunea Olympic Beach, la 50m de 
plajă la câţiva paşi de centrul staţiunii. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, o frumoasă grădină, lift, restaurant, 
internet wireless, cafébar, seif la recepţie, room service, piscină pentru adulţi şi copii, 
bar pe plajă, facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi şi parcare. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, internet, baie, uscător de 
păr, televizor LCD, televiziune prin satelit, room service, răcitor, telefon şi seif.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Meniu diversificat
 » Localizare ideală
 » Raport calitate/preţ foarte bun

Hotel Giannoulis 
Olympic Beach

de la 229 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), 5 €/pers reducere pe ultima 
banchetă în autocar (loc solicitat doar la rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-5% (29.02.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 12.09 262 €

20.06, 27.06 294 € 279 €

04.07, 11.07, 18.07, 29.08 327 € 311 €

25.07, 01.08, 09.08, 15.08 376 € 357 €

22.08 341 € 323 €

5.09 280 € 276 €

19.09, 26.09 229 €

Descriere: Christina Palace este un studio de categorie superioară, situat într-o 
frumoasă stațiune lângă mare, în apropiere de Muntele Olimp. 
Localizare: Situat la 200m de centrul stațiunii și la 150m de plaja publică (contra unei 
cosumații de la bar se beneficieză de umbrele și șezlonguri gratuite). 
Facilități studio: Recepție, parcare, grădină, grătar, sală pentru bagaje, rampă pentru 
persoanele cu dizabilități. Studioul acceptă animale de companie de talie mică. 
Facilități camere: Chicinetă, frigider, baie cu duş, televizor LCD, aer conditionat 
(5euro/zi/cameră), internet wireless gratuit. Toate camerele au balcon cu vedere la 
stradă. Se oferă prosoape la check in (care nu se schimbă pe durata sejurului).

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Camere spațioase cu design deosebit
 » Internet Wi-Fi gratuit
 » Acceptă animale de companie de talie mică

Studio Christina Palace 
Olympic Beach

de la 41 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit, cu pat, achită 60 € transport (în dublă cu 2 adulţi), copil 12-17,99 ani achită 50% 
din tariful la cazare, cu pat (in dublă cu 2 adulţi), loc în triplă reducere 20 €/pers., reducere 5 €/pers pe ultima banchetă 
în autocar (loc solicitat doar la rezervare). 
Suplimente: cameră single - 95 €; sejur de 14 nopți - 20 €/pers; locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/
pers/loc dacă se achită la autocar; mic dejun 6 €/zi/pers, cina 10 €/pers/zi, demipensiune 15 €/zi/pers

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

HH
EXCLUSIV
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Descriere: Parthenon Art îmbină perfect stilul grecesc cu serviciile de calitate, toate 
contribuind la reușita unei vacanțe de neuitat. 
Localizare: Hotelul Parthenon Art este situat în Olympic Beach, la numai 30m de 
mare. În imediata apropiere se află magazinele, tavernele și barurile din zonă. 
Facilități hotel: Restaurant, terasă, bar și sală de conferințe. La restaurantul hotelului 
puteți degusta preparate cu specific grecești și preparate internaționale. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, balcon, baie cu duș/cadă, 
uscător de par, televizor LCD, frigider, seif, internet wireless. Acestea au vedere la 
mare sau la strada principală.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Situat aproape de mare
 » Raport excelent calitate-preț
 » Atmosferă caldă și primitoare 

Hotel Parthenon Art 
Olympic Beach

de la 113 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
15% (31.03.2020)

EARLY BOOKING 
10% (30.04.2020)

16.05, 23.05, 30.05, 26.09 142 € 113 € 127 €

06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 05.09, 
12.09, 19.09 197 € 157 € 177 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 
22.08, 29.08 236 € 188 € 212 €

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

16.05, 23.05, 30.05, 19.09, 26.09 287 €

6.06 312 €

13.06 345 €

20.06 450 €

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09 467 €

13.09 312 €

Descriere: Situat într-o zonă liniştită din staţiune, în faţa mării, hotelul oferă facilităţi 
moderne, camere luminoase cu ambient plăcut, personal amabil şi prietenos, toate 
acestea poziţionând hotelul Kymata în topul preferinţelor clienţilor. 
Localizare: Situat în Platamonas, lângă mare, la baza Castelului Platamonas. 
Facilități hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, cafébar, gradină, terasă, 
lift, sistem de încălzire, aer condiţionat, internet wirless, parcare, room service. În faţa 
hotelului, este staţia pentru trenuletul care asigură trasportul până în centrul staţiunii. 
Facilități camere: Camerele au televiziune prin satelit, minibar, telefon, aer 
condiţionat, uscător de păr şi baie cu duş(unele cu duş cu hidromasaj) şi balcon.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | MIC DEJUN

 » Servicii excelente
 » Situat la malul mării
 » Hotel ospitalier

Hotel Kymata 
Platamonas

de la 287 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, pentru sejur de 14 nopti se achita 
un supliment de 20€/persoana, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și 
cheltuieli personale. 
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Descriere: Localizat într-o parte liniştită a staţiunii, la poalele Muntelui Olymp, 
aproape de mare, Hotel Manolas, oferă celor ce îi trec pragul camere curate şi 
aerisite, preferat de majoritatea turiştilor care aleg Nei Pori. 
Localizare: Hotelul Manolas este localizat în staţiunea Nei Pori, la 100m de plajă, în 
apropiere de zona magazinelor şi a tavernelor. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lift, salon pentru mic dejun, internet 
wireless, cafébar, terasă şi parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu chicinete utilate complet, TV satelit, 
frigider, seif, baie cu duş, uscător de păr, aer condiţionat şi telefon, prosoape.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Aproape de plajă
 » Chicinetă utilată
 » Aer conditionat

Hotel Manolas 
Nei Pori

de la 149 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
10% (25.04.2020)

23.05, 30.05, 06.06, 19.09 165 € 149 €

13.06 221 € 199 €

20.06, 27.06 244 € 219 €

4.07 253 € 227 €

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 306 € 275 €

29.08 248 € 223 €

5.09 204 € 184 €

12.09 188 € 169 €

HH
EXCLUSIV

Descriere: Studio Niovi este aşezat în zona liniştită a staţiunii, dar cu acess uşor către 
partea comercială, în imediata apropiere a mării. 
Localizare: Studio Niovi este localizat în staţiunea Nei Pori, la aproximativ 100m de 
plajă. 
Facilități studio: Unitatea de cazare dispune de recepție, cameră pentru bagaje, 
terasă, internet wireless şi parcare. 
Facilități camere: Studiourile sunt dotate cu chicinete utilate complet, televiziune 
prin satelit, balcon/ terasă, aer condiţionat (opţional şi contra cost). Se pun la 
dispoziţie prosoape şi consumabile.

7 NOPŢI | INDIVIDUAL | SELF-CATERING

 » Aproape de plajă
 » Camere aerisite şi spaţioase
 » Raport corect calitate/preţ

Studio Niovi 
Nei Pori

de la 65 €

Reduceri: copil 0-5,99 ani gratuit, fara pat, 5 €/pers reducere pe ultima banchetă în autocar (loc solicitat doar la 
rezervare). 
Suplimente: locuri preferențiale autocar: 5 €/pers/loc, sau 10 €/pers/loc dacă se achită la autocar; 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, asistență turistică pe perioada sejurului. 
Tariful nu include: transport autocar din București 60 €/pers, din Brașov 75 €/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare 
medicală, asigurare storno (opțional), alte taxe și cheltuieli personale. 

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

ECONOMY ROOMS 
-40% (*locuri limitate)

FIRST MINUTE 
-30% (30.04.2020)

VACANTE IN RATE 
-15% (15.06.2020)

23.05 129 € 65 € 84 € 97 €

30.05, 19.09 145 € 73 € 94 € 109 €

6.06 179 € 90 € 116 € 134 €

13.06, 12.09 199 € 100 € 129 € 149 €

20.06, 27.06, 05.09 219 € 110 € 142 € 164 €

04.07, 22.08, 29.08 235 € 118 € 153 € 176 €

11.07 249 € 125 € 162 € 187 €

18.07, 15.08 265 € 133 € 172 € 199 €

25.07, 01.08, 08.08 299 € 150 € 194 € 224 €

HH
EXCLUSIV
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Descriere: White Olive Elite Hotel Laganas este un hotel nou, de 5*, deschis din iulie 
2019.
Localizare: Hotelul este situat la 300 m de plaja cu nisip, la 1,6 km de centrul stațiunii 
Laganas, la 4 km de aeroport, la 7 km de orașul Zakynthos și de portul insulei,
Facilităti hotel: Restaurant, recepție 24h, internet wireless inclus, lift, doctor, piscină, 
loc de joacă pentru copii, parcare, parcare, șezlonguri și umbrele.
Facilităti camera: Baie cu duș, aer condiționat, telefon, internet wireless inclus, mini-
bar, uscător de păr, Tv prin satelit. 

7 NOPȚI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Piscină
 » Design modern
 » Aproape de plajă

Hotel White Olive Elite 
Laganas

de la 631 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, 
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Descriere: Hotelul, oferă camere elegante, moderne și spațioase, iar serviciile 
deosebite, fac ca acest hotel să fie foarte apreciat de turiști.
Localizare: Situat în Laganas, pe insula Zakynthos, la 100 m de plajă.
Facilităti hotel: Hotelul este înconjurat de parcul natural, la doar 100 de metri de 
frumoasa plajă cu nisip cu o intrare blândă în mare. Hotelul ofera recepție, 3 piscine 
cu apă dulce (1 cu jacuzzi, 2 - cu secțiune pentru copii), restaurant, bar, terasă 
amenajată, Wi-Fi gratuit, sală pentru conferințe.
Facilităti camera: Baie cu duș, aer condiționat, telefon, internet wireless inclus, mini-
bar, uscător de păr, Tv prin satelit.

7 NOPȚI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Piscină pentru copii
 » Camere spațioase
 » Plajă privată

Hotel White Olive Premium 
Laganas

de la 497 €

Reduceri: copil 0-6,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, 
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-10% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
-5% (30.04.2020)

13.06 684 € 631 € 657 €

20.06 801 € 737 € 769 €

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07 1.005 € 920 € 963 €

01.08, 08.08, 15.08,22.08 1.084 € 991 € 1.037 €

29.08, 05.09 856 € 786 € 821 €

12.09, 19.09 699 € 645 € 672 €

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-10% (29.02.2020)

EARLY BOOKING 
-5% (30.04.2020)

13.06 590 € 546 € 568 €

20.06, 29.08, 05.09 652 € 603 € 627 €

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07 841 € 772 € 806 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 895 € 821 € 858 €

12.09, 19.09 535 € 497 € 516 €

HH
EXCLUSIV
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Descriere: Hotelul Canadian este un hotel cochet și elegant, ce beneficiaza de o 
locatie ideala – în apropiere de centrul celei mai cosmopolite statiuni din Insula 
Zakynthos – Laganas.
Localizare:Hotelul este situat la aproximativ 300m de plaja, în stațiunea Laganas.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, piscina, piscina pentru copii, umbrele și 
sezlonguri, seif, restaurant, bar, supermarket, magazin de suveniruri.
Facilități camere: Camere sunt dotate cu aer conditionat, uscator de par, masa de 
calcat, televizor, chicineta, frigider, baie cu duș.

7 NOPȚI | AVION | SELF-CATERING

 » Piscina
 » Chicineta
 » Hotel elegant

Hotel Canadian 
Laganas

de la 338 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Mic deju 9 €/zi, Demipensiune 20 €/zi

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, 
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

13.06, 29.08, 05.09, 12.09 347 €

20.06 361 €

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07 ,01.08, 08.08, 15.08 449 €

22.08 434 €

19.09 338 €

Descriere: Laganas este cu siguranta locul din Zakynthos unde trebuie sa ajungi daca 
esti in cautare de distractie.
Localizare: Situat in centrul statiunii Laganas, la 300 m de plaja cu nisip si la 8 km de 
aeroport. Statia de autobuz de afla la 5 m de hotel.
Facilităţi hotel: Receptie, restaurant, lobby bar, terasa, snack bar, internet wi-fi, 
piscina exterioara, sezlonguri si umbrele. Seif la receptie – 2.5 euro/zi. Zona comuna 
(receptie, snack bar, restaurant si bar) a fost complet renovata.
Facilităţi camere: Chicineta,  frigider, baie cu dus si uscator de par, balcon, wi-fi 
gratuit, aer conditionat (7 euro/zi). Curatenia este asigurata de 2 ori pe sejur. 

7 NOPȚI | AVION | MIC DEJUN

 » In centrul statiunii Laganas
 » Piscina exterioara
 » Wifi gratuit

Hotel & Appartments Albatros 
Laganas

de la 276 €

Reduceri: Copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti; loc in tripla reducere 5 euro/pers
Supliemente: Cameră single 95 €; aer conditionat 7 euro/zi

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, 
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS -35% 

(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -30% 
(31.03.2020)

FIRST 
MINUTE -25% 
(15.05.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
13.06, 20.06, 19.09 425 € 276 € 298 € 319 € 340 €

27.06, 12.09 449 € 292 € 314 € 337 € 359 €

4.07, 11.07, 18.07, 22.08, 
29.08, 5.09 465 € 302 € 326 € 349 € 372 €

25.07, 1.08, 8.08, 15.08 499 € 324 € 349 € 374 € 399 €
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Descriere: Hotelul Astir Beach este o variant optima de cazare pentru cei care doresc 
un concediu cu buget mediu, cat și pentru familiile cu copii, datorita apropierii fata de 
plaja din stațiune.
Localizare: Hotelul este situat pe plaja din stațiunea Laganas, la 6 km de aeroport și la 
8 km de orașul Zante.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, piscina, bar la piscina, 
internet wireless.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor, minifrigider, 
seif.

7 NOPȚI | AVION | MIC DEJUN

 » Recomandat familiilor cu copii
 » Situat pe plaja
 » Piscina

Hotel Astir Beach  
Laganas

de la 434 €

Reduceri: copil 0-6,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 10 €/zi, All Inclusive 24 €/zi

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

13.06 458 €

20.06, 27.06, 04.07 525 €

11.07 531 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 570 €

22.08 541 €

29.08, 05.09 529 €

12.09 462 €

19.09 434 €

Descriere: Hotelul, prin serviciile sale, dotările și facilitatile pe care le oferă, face ca 
fiecare vacanță petrecută să ramână în memoria turiștilor. 
Localizare: Situat pe plaja de nisip Tsilivi din Zakynthos si la 15 minute de mers cu 
mașina de capitala insulei ce ofera o gama variantă de muzee, activități culturale și 
shopping. Proprietatea este situată la mai puțin de 8 km de aeroportul  din Zakynthos
Facilităti hotel: Restaurant principal, restaurant a la carte, internet wireless gratuit, 
recepție, bar, piscină, centru Spa, terasă, parcare, piscină, șezlonguri și umbrele.
Facilităti camera: Aer condiționat, telefon, frigider, uscător de păr, baie cu duș, 
balcoane private și TV prin satelit. 

7 NOPȚI | AVION | MIC DEJUN

 » Situat pe plajă
 » Centru Spa
 » Internet wireless inclus

Alexandra Beach Resort 
Tsilivi

de la 629 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 13 €/zi, All Inclusive 28 €/zi

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, 
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09 629 €

27.06, 29.08 676 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 739 €
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Descriere: Amplasat într-un decor rural fermecător, înconjurat de plantaţii de 
măslini, dealuri şi câmpuri, acest hotel modern oferă o atmosferă caldă şi prietenoasă. 
Hotelul este destinat exclusiv adultilor. 
Localizare: Hotelul este situat la 1300m de plaja din stațiune ( se asigura transfer 
gratuit, de 3 ori pe zi catre plaja ). 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie, lobby, bar, restaurant, piscina, parcare, 
facilități pentru persoane cu dizabilitati. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat, televizor, baie cu duş, 
internet wireless, seif, frigider.

7 NOPŢI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Exclusiv pentru adulti
 » Transfer gratuit catre plaja
 » Piscina mare

Hotel Sunrise 
Tsilivi

de la 533 €

Reduceri: al treilea adult in camera, reducere 20%

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-8% (30.03.2020)

13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09 566 € 533 €

27.06, 29.08 613 € 577 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 676 € 634 €

Descriere: Hotelul Contessina este foarte aproape de centrul stațiunii, într-o zonă 
liniștită și relaxantă, turiștii putând descoperi usor stațiunea, dar și împrejurimile. 
Localizare: Hotelul este localizat în stațiunea Tsilivi, Insula Zakynthos, la 6 km distanță 
de orasul Zante și la 8 km distanță de aeroport.
Facilităti hotel: Restaurant, biliard, Tv, internet wireless în spașiile publice, lift, doctor, 
piscină, loc de joacă pentru copii, rent a car, masaj (extra), piscină, șezlonguri și 
umbrele, parcare gratuită.
Facilităti camera: Aer condiționat, telefon, frigider, uscător de păr, baie cu duș, 
balcoane private și TV prin satelit. 

7 NOPȚI | AVION | DEMIPENSIUNE

 » Piscină
 » Camere spațioase
 » Loc de joacă

Hotel Contessina 
Tsilivi

de la 860 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, 
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

13.06, 12.09, 19.09 860 €

20.06 880 €

27.06, 04.07 997 €

11.07, 29.08 1.006 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 1.056 €

05.09 978 €
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Descriere: Hotel Contessa este recunoscut pentru ospitalitate și amabilitatea 
personalului, cat și pentru preparatele delicioase de la restaurantul propriu.
Localizare: Hotelul se află la mai puțin de 250m de plaja cu nisip din Argassi. Centrul 
statiunii se află la 100m iar la 150m de proprietate exista o statie de autobus și una de 
taxi. Portul Zakynthos este situate la 3km, iar aeroportul se gaseste la 5km.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscina, bar la piscină, restaurant, gratar, camera 
de bagaje și parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, minifrigider, seif (contra 
cost), baie cu duș, uscator de par, balcon.

7 NOPȚI | AVION | MIC DEJUN

 » Restaurant propriu
 » Servicii bune
 » Situat central

Hotel Contessa  
Argassi

de la 460 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 14 €/zi, Pensiune completă 26 €/zi

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, 
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09 460 €

27.06 507 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07 570 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 656 €

29.08 544 €

Descriere: Chryssi Akti este un hotel recomandat atat familiilor cat si cuplurilor. 
Hotelul a fost construit in 1980 si renovat in anul 2016. 
Localizare: Hotelul este situat in Argassi, chiar pe plaja, aproape de centrul statiunii, la 
4 km de orasul Zante Town si la  Statia de autobuz de afla la 50 m de hotel,
Facilităţi hotel: Receptie, salon pentru mic dejun, snack-bar, lobby-bar, lift, internet 
wi-fi gratuit, seif la receptie (3 euro/zi). Piscina este comuna pentru Hotel Chryssi 
Akti si Hotel Paradise Beach. La piscina si pe plaja, sezlonguri gratuite.
Facilităţi camere: Aer conditionat (7 euro/zi), baie cu dus, uscator de par, balcon, 
racitor, TV, wi-fi gratuit. Curatenia in camere este asigurata de 2 ori pe sejur.

7 NOPȚI | AVION | MIC DEJUN

 » Renovat in 2016
 » Localizat pe plaja
 » Piscina exterioara

Hotel Chryssi Akti  
Argassi

de la 276 €

Reduceri: Copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti - achita transport, copil 2-11.99 ani achita 50% din 
tariful la cazare, in camera cu 2 adulti; loc in tripla reducere 5 euro/pers
Supliemente: Cameră single 95 ; aer conditionat 7 euro/zi

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, 
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

HH
EXCLUSIV

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

ECONOMY 
ROOMS -35% 

(*locuri limitate) 

ULTRA FIRST 
MINUTE -30% 
(31.03.2020)

FIRST 
MINUTE -25% 
(15.05.2020)

VACANTE IN 
RATE -20% 

(15.06.2020)
13.06, 19.09 425 € 276 € 298 € 319 € 340 €

20.06, 27.06, 29.08, 
5.09 465 € 302 € 326 € 349 € 372 €

4,07 499 € 324 € 349 € 374 € 399 €

11.07, 18.07, 22.08 539 € 350 € 377 € 404 € 431 €

25.07, 1.08, 8.08, 15.08 565 € 367 € 396 € 424 € 452 €

12,09 449 € 292 € 314 € 337 € 359 €
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Descriere: Letsos este un hotel nou, modern, care beneficiaza de personal cu 
experienta și care isi asteapta turistii pentru un concediu relaxant în mijlocul naturii.
Localizare: Hotelul se află la 200 m de plaja Alykanas și la 14 km de aeroportul din 
Zakinthos.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant, bar, piscina, recepție, loc de joaca 
pentru copii, facilitate pentru personae cu dizabilitati.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor, baie cu duș, 
uscator de par, balcon.

7 NOPȚI | AVION | MIC DEJUN

 » Mic dejun variat
 » Aproape de plajă
 » Facilități pentru copii

Hotel Letsos  
Alykanas

de la 271 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 10 €/zi

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, 
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-10% (30.04.2020)

13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09 292 € 271 €

27.06 319 € 294 €

04.07,11.07, 18.07, 25.07 355 € 325 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 456 € 411 €

29.08 362 € 331 €

Descriere: Studio Zante Nest este preferat atât de familiile cu copii, cât de cuplurile 
ce doresc un sejur relaxant.
Localizare: Zante Nest Studios este localizat în Alikanas, la doar 300 de metri de plajă 
și la 12 km distanță de Aeroportul Internațional din Zakynthos.
Facilităti hotel: Piscină în aer liber dotată cu sezlonguri și umbrele, internet wireless 
gratuit în zonele publice și parcare gratuită, mese de biliard și tenis, bar și restaurant.
Facilităti camera: Studiourile au aer condiționat, birou și balcon cu vedere la grădină. 
De asemenea, fiecare dintre ele are baie privată cu duș și uscător de păr, o chicinetă 
cu frigider, filtru de cafea, plită și ustensile de bucătărie.

7 NOPȚI | AVION | SELF-CATERING

 » Piscină
 » Internet wireless gratuit
 » Parcare gratuită

Studio Zante Nest 
Alykanas

de la 308 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Mic dejun 8 €/zi,

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, 
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-10% (31.03.2020)

13.06, 19.09 325 € 308 €

20.06 339 € 320 €

27.06 388 € 365 €

04.07, 11.07, 18.07, 25.07 452 € 423 €

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 519 € 483 €

29.08 425 € 398 €

05.09 355 € 335 €

12.09 341 € 323 €
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Descriere: Studios Dolphins este recomandat atât pentru familiile cu copii, cât și 
pentru tineri, studioul oferă tot ceea ce este necesar pentru o vacanță reusită.
Localizare: Este situat în micul sat stațiune Limni Keri, aproape de plajă, la 16 km de 
orașul și portul Zakynthos. În apropiere se găsesc magazine și cafenele.
Facilităti studio: Studioul dispune de gradină amenajată cu spatii de relaxare, parcare, 
loc de joacă pentru copii, zona pentru grătar, internet wireless.
Facilităti camere: Studiourile sunt dotate cu chicinete utilate, balcoane, baie cu duș, 
cu uscător pentru păr, Tv prin satelit, aer condiționat (contra cost).

7 NOPȚI | AVION | SELF-CATERING

 » Grătar
 » Parcare
 » Loc de joacă 

Studios Dolphins 
Limni Keri

de la 288 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, 
transfer aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

13.06, 20.06, 05.09, 12.09, 19.09 288 €

27.06, 29.08 325 €

04.07,11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 374 €

Descriere: Panorama este alegerea ideală pentru cei care doresc o vacanţă liniştită. 
Localizare: Vila Panorama este situată în Limni Keri, la 150 m de plajă.
Facilități vila: Complexul modern de apartamente pune la dispoziţia oaspeţilor 
parcare şi piscină în aer liber cu zonă de înot pentru copii, cu umbreluţe şi sezlonguri. 
Facilități camere: Camerele sunt mobilate modern şi sunt dotate cu chicinetă cu 
frigider, baie cu duş, uscător de păr, televizor, internet wireless, telefon şi seif.

7 NOPȚI | AVION | SELF-CATERING

 » Camere decorate modern
 » Chicinetă
 » Parcare gratuită

Vila Panorama 
Limni Keri

de la 268 €

Reduceri: copil 0-7,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Mic dejun 8 €/zi

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Zakynthos - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

13.06, 20.06 296 €

27.06 313 €

04.07, 11.07, 29.08, 05.09 335 €

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 374 €

22.08 357 €

12.09 287 €

19.09 268 €
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Descriere: Un hotel cu servicii ireprosabile unde oaspetii se pot relaxa traind 
momente placute impreuna cu familia și prietenii. 
Localizare: Situat pe plaja din Golful Gouvia, la 500 m de centrul statiunii și la 9 km 
de orașul Corfu. Aeroportul International Corfu se află la 10km de proprietate.
Facilități hotel: Hotelul dispune de 3 restaurante, 4 baruri, 3 piscine și un club al 
copiilor, seri tematice și spectacole de divertisment, gradina, jacuzzi, teren de tenis, 
fotbal, piscina pentru copii, loc de joaca pentru copii. 
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, balcon sau terasa, telefon 
direct, uscator de par, seif (contra-cost), televizor satelit, mini frigider.

7 NOPŢI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Situat pe plajă
 » Aer condiționat
 » Loc de joaca și piscina pentru copii

Hotel Louis Corcyra Beach 
Gouvia

de la 802 €

Reduceri: copil 0-13,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

EARLY BOOKING 
-10% (29.02.2020)

17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 26.08, 02.09, 09.09 876 € 802 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 1.112 € 1.015 €

Descriere: Marbella Beach este un resort ingrijit si modern, compus din cladirea 
principala si mai multe cladiri auxiliare, toate integrate intr-o frumoasa gradina.
Localizare: Situat pe plaja, in statiunea Agios Ioannis, pe coasta de est a Insulei Corfu.
Facilităti hotel: Restaurant cu aer conditionat, terasa, restaurant à-la-carte, bar, 
lift, parcare, 2 piscine, sauna, sala de fitness, tenis de masa, teren de tenis, volei si 
baschet, poolbar, snack-bar, beach bar, animatie, mini-club, piscina pentru copii, loc 
de joaca. 
Facilităti camera: Toate camerele dispun de conexiune la internet WI-FI, TV satelit, 
radio, telefon direct, mini-bar, baie, uscator de par, aer conditionat, seif.

7 NOPŢI | AVION | DEMIPENSIUNE

 » Panorama superba
 » Situat pe plaja
 » Centru Spa

Hotel Marbella 
Agios Ioannis Peristeron

de la 921 €

Reduceri: copil 0-1,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Pensiune completă 23 €/zi, Ultra All Inclusive 46 €/zi 

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

17.06 921 €

24.06 1.028 €

01.07, 08.07, 26.08, 02.09 1.108 €

15.07 1.187 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08 1.247 €

19.08 1.168 €

09.09 1.001 €
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Descriere: Aeolos Beach dispune de o gradina luxurianta si ofera o priveliste de 
neegalat catre Marea Ionica si catre munte.
Localizare: Hotelul este situat in Perama in mijlocul unor frumoase gradini, la 8 km de 
Corfu Town, la 7 km de aeroport si la numai 50 m de plaja.
Facilităti hotel: 2 restaurante, piscine, 4 baruri, 2 piscine exterioare, teren de tenis, 
tenis de masa, loc de joaca pentru copii, miniclub, magazin de suveniruri, echipa de 
animatie, plaja privata, centru spa.
Facilităti camera: Camerele dispun de aer conditionat, televizor, telefon, internet, 
minibar, facilitati pentru prepararea ceaiului si a cafelei, seif, balcon sau terasa.

7 NOPŢI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Plaja privata 
 » Loc de joaca
 » Centru Spa

Hotel Aeolos Beach 
Achilleio

de la 717 €

Reduceri: copil 0-6,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in Bungalow

EARLY BOOKING 
-10% (31.03.2020)

17.06, 24.06, 02.09, 09.09 782 € 717 €

01.07 799 € 733 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 904 € 827 €

26.08 887 € 812 €

Descriere: Ariti Grand este inconjurat de o gradina de 4000 m si reprezinta alegerea 
excelenta atat pentru cupluri, cat si pentru familiile cu copii. 
Localizare: Hotelul este situat la 130 m de plaja, la aproximativ 1 km de centrul 
statiunii Kanoni si la 4 km distanta de Corfu Town.
Facilităti hotel: Restaurant, bar principal, bar la piscina, piscina exterioara, piscina 
pentru copii, piscina interioara, centru SPA (200 m de hotel), teren de tenis, 2 Sali 
de conferinte.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de balcon, mini frigider, baie spatioasa, aer 
conditionat, Tv, telefon cu linie directa, foehn, room service (la cerere), WiFi.

7 NOPŢI | AVION | MIC DEJUN

 » Piscina exterioara
 » Aproape de plaja
 » Centru Spa

Hotel Ariti Grand 
Nafsikas

de la 464 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 10 €/zi, All Inclusive 24 €/zi  

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

17.06, 24.06 464 €

01.07, 08.07, 15.07, 02.09, 09.09 545 €

22.07 580 €

29.07, 05.08, 12.08, 19.08 627 €

26.08 615 €
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Descriere: Hotelul Belvedere asigura turistilor o gama larga de facilități și servicii 
oferite de un personal cu experienta și amabil. 
Localizare: Hotelul Belvedere este situat în sudul vestitei statiuni Benitses, peste 
drum de plaja cu nisip și pietris. Hotelul se află la 16km de orașul Corfu, intr-o zona 
linistita. Statia de autobuz se află chiar în fata hotelului.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, piscina în aer liber cu apa 
sarata, bar la piscina, lobby lounge și parcare.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu balcon, baie cu cada sau dus, mini frigider, 
aer conditionat și televizor satelit.

7 NOPŢI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Aer condiționat
 » Piscină cu apă sărată
 » Parcare

Hotel Belvedere 
Benitses

de la 431 €

Reduceri: copil 0-2,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in COMFORT             
Loc in dubla

17.06 431 €

24.06 473 €

01.07, 08.07, 02.09, 09.09 504 €

15.07 520 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 615 €

26.08 599 €

Descriere: Unul dintre puținele hoteluri din Corfu care detine un aquapark. Serviciile 
sunt ireprosabile și unitatea de cazare merita mult peste cele 3 stele din categorie. 
Localizare: Situat intre statiunile Moraitika și Messonghi, la Marea Ionica. Hotelul se 
află la 22km de orașul Corfu și la 20km de aeroport.
Facilități hotel: Hotelul dispune 4 restaurante, grill pe plaja, cofetarie, baruri, 
discoteca, aqua park, 4 piscine exterioare (doua cu apa dulce și doua cu apa de mare), 
magazine de suveniruri, sala internet, sala fitness, sporturi pe apa.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, frigider, televizor satelit, 
telefon, uscator de par, balcon sau terasa.

7 NOPŢI | AVION | ALL INCLUSIVE

 » Aer condiționat
 » Aqua Park
 » 4 restaurante & grill pe plajă

Hotel Messonghi Beach 
Moraitika

de la 530 €

Reduceri: copil 0-10,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

17.06, 24.06, 02.09, 09.09 530 €

01.07 613 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 725 €

26.08 697 €
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Descriere: Hotel Boutique Lena Mare ofera turistilor posibilitatea de a isi petrece 
timpul liber atat cu activitati sportive, dar și cu divertisment organizat de hotel. Turistii 
se pot bucura de piscina exterioară alaturi de o băutura răcoritoare luata de la barul 
piscinei și de relaxare în cada cu hidromasaj.
Localizare: Hotelul este situat la 700 m de plaja, in partea de nord a insulei Corfu.
Facilităti hotel: receptie, restaurant, bar, piscina, cada cu hidromasaj, șezlonguri, 
Centru Spa, divertisment, club de noapte.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de sofa, chicineta, baie cu cada sau dus, TV 
LCD, Wi-Fi gratuit, papuci, feon, seif, set cafea/ceai.

7 NOPŢI | AVION | MIC DEJUN

 » Centru Spa
 » Wi-fi gratuit
 » Piscina

Hotel Boutique Lena Mare 
Acharavi

de la 459 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

17.06 459 €

24.06, 01.07, 08.07, 26.08, 02.09 513 €

15.07, 19.08 594 €

22.07, 29.07, 05.08, 12.08 627 €

09.09 486 €

Descriere: Hotelul Paradise Inn dispune de un cadru liniștit în satul Liapades, la o mica 
distanță de Paleokastritsa, în apropierea unei plaje frumoase și retrase. 
Localizare:  Hotelul este situat in apropierea Aeroportul internaţional Corfu la o 
distanţă de 30 de minute de hotel. 
Facilităti hotel: receptie, restaurant, terasa, parcare, maşină de spălat, piscină 
exterioara, camera de bagaje. Pe acoperiș se afla o terasă de unde se poate admira 
panorama statiunii.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de baie proprie, aer conditionat, televizor, 
telefon, articole de toaletă.
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 » Piscina
 » Terasa pe acoperis
 » Parcare

Hotel Paradise Inn 
Liapades

de la 346 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti
Suplimente: Demipensiune 9 €/zi

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

17.06, 24.06, 01.07, 26.08, 02.09 358 €

08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 504 €

09.09 346 €
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Descriere: Sunset Hotel este format dintr-o clădire cu 5 etaje, situate in mijlocul unei 
frumoase grădini.
Localizare: Hotelul este situat la marginea orașului Corfu, la doar 600 m de plaja 
Alykes, la 2,5 km de port și la 5 km de aeroport. 
Facilităti hotel: Restaurant, receptie, lobby, serviciu de trezire, parcare, piscina 
exterioara, gradina, bar la piscina.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de baie proprie cu dus, televizor, frigider, 
balcon.
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 » Piscina
 » Parcare
 » Aproape de aeroport

Hotel Sunset 
Alikes

de la 423 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

17.06, 24.06, 02.09, 09.09 423 €

01.07, 08.07, 15.07, 22.07 464 €

29.07 487 €

05.08, 12.08, 19.08 504 €

26.08 493 €

Descriere: Este un hotel economic, insa raportul calitate pret este foarte bun, de 
aceea reprezinta alegerea ideala pentru petrecerea unei vacante relaxante in Grecia, 
la costuri reduse.
Localizare: Hotelul este situat pe malul mării, în statiunea Perama.
Facilităti hotel: receptie, lift, parcare, restaurant, piscina, activitati sportive, 
divertisment.
Facilităti camera: Toate camerele dispun de internet, telefon, televizor, WiFi, frigider, 
balcon sau terasa, patut pentru copii  la cerere.
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 » Situat pe malul marii
 » Parcare
 » Piscina exterioara

Hotel Pontikonissi 
Perama

de la 378 €

Reduceri: copil 0-11,99 ani gratuit la cazare in camera cu 2 adulti

Tariful include: 7 nopți cazare și masă conform ofertei, bilet avion zbor charter București - Corfu - București, transfer 
aeroport - hotel - aeroport, asistenta turistica pe perioada sejurului.
Tariful nu include: Taxele de aeroport - 95 euro/pers, taxa de staţiune/turistică, asigurare medicală, asigurare storno 
(opțional), alte taxe și cheltuieli personale.

Date check-in STANDARD             
Loc in dubla

17.06, 09.09 378 €

24.06, 01.07, 08.07, 26.08, 02.09 428 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 476 €



SEJURURI2020
PLAJA, MARE, SOARE, DISTRACTIE. SPUNE HELLO VACANTELOR TALE!

EDIȚIA
NR 02

TURCIA2020
PLAJĂ, MARE, SOARE, DISTRACȚIE… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

Bulgaria2020
PLAJĂ, MARE, SOARE, DISTRACȚIE… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

CIRCUITE2020
VINO ÎN CELE MAI ATRACTIVE CIRCUITE. SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

EDIȚIA 
02

ROMÂNIA2020
PLAJĂ, MARE, SOARE, DISTRACȚIE… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

Descoperă bucurie, 
cu fiecare călătorie!

2020
ediția 2

un produs

Vacanța ta 
începe aici!
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Tel: +4 031.131.00.00; email: solicitari@helloholidays.ro
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www.spunehellovacantelortale.ro


