
 

 

 

 

 

 

 

                             Charter Avion - Plaja la Marea Ionica       

 
 

- în fiecare Marti – 
 

 

 

8 zile/7 nopti 

 

 
 

BUCURESTI 

CLUJ-NAPOCA* 

*Supliment plecare din Cluj-

Napoca 30 euro/pers 
 

 
 

Camere standard : 30% 

Camere Best Deal : 50% 

 

 

 
 

Potrivit mitologiei grecesti, numele de 

CORFU  (KERKYRA – in limba greaca) 

provine de la numele nimfei Korkira, fiica 

lui Assopos. Zeul marilor, Poseidon, s-a 

indragostit de nimfa si a rapit-o aducand-o 

pe insula  

Centrul istoric al orasului Corfu Town este 

ridicat intre doua fortarete care marturisesc 

istoria europeana ce dateaza de mai bine de 

o mie de ani, acesta fiind pricipalul motiv 

pentru care acesta a fost integrat in 

Vestigiile Istoriei lumii apartinand 

UNESCO. 

 

Compania aeriană: 

Blue Air 

Perioada 30.05-26.09 

OTP-CFU 09:15-10:45 

CFU-OTP 11:30-12:55 

 

 

Compania aeriană: 

Blue Air 

Perioada 30.05-26.09  

CLJ-CFU 08:00-09:40 

CFU-CLJ 10:25-12:10 
 

 

 

 

 

 

ZIUA 1  – Farmecul insulei 
Întalnire la aeroport cu reprezentantul 

agenției pentru imbarcare pe cursa charter 

București -Corfu. Ajungem în Corfu în 

aproximativ 1ora și 45 de minute, unde se 

realizează transferul aeroport - hotel. 

ZIUA 2 – 8  Vă propunem să 

participați la urmatoarele excursii 

optionale: 
* Marele tur al insulei Corfu - excursie 

organizată pentru a putea descoperi cele 

mai interesante atracții naturale și istorice 

ale insulei. Se vizitează Achillion - palatul 

construit de imparateasa Elisabeta a 

Austriei, apoi continuăm cu Paleokastritsa 

și Sidari, un mic orașel aglomerat din 

nordul insulei unde veți descoperi “Canal 

d’Amour” și vă veți delecta cu frumusețile 

plajelor locale 

* Kanoni –Kalypso – Corfu – Glyfada  - 

Excursia incepe cu vizitarea mănăstirii 

Valcherna construită în secolul al 13-lea, 

unul din simbolurile insulei, continuăm cu 

peninsula Kanoni de unde avem o  

panorama superbă asupra insulei 

Pontikonissi. Ne vom continua croaziera 

de-a lungul coastei descoperind Calypso 

Star, Insula Vidos cu flora și fauna aparte, 

orașul Corfu și superba plajă din Glyfada. 

 

 
* Paxi – Antipaxi - Paxi și Anti Paxi sunt 

doua insule vecine, în Marea Ionică, la o 

distanță de 14 km de Corfu și respectiv 20 

de km de continent. Paxi seamănă cu  o 

uriașă gradină plutitoare, acoperită cu flori 

de câmp și maslini verzi-argintii, plantații 

de venețieni cu peste 300 de ani in urmă.   

 

* Laguna albastră și țărmul grecesc - 

După doar 25 de minute de navigare 

descoperim peștera Mourtos, unde s-a 

ascuns flota grecească în timpul celui de-al 

doilea razboi mondial. A doua noastră 

oprire va fi în minunatul golf unde s-a turnat 

filmul “Laguna Albastra” unde avem ocazia 

sa inotăm în apele exotice. Ultima oprire va 

fi în satul pescaresc Sivota.  

 

* Seara greceasca - Va invitam sa 

participati la un program artistic traditional 

grecesc, unde veti putea savura mancarurile 

si bauturile specifice acestei tari si mai mult 

decat atat veti putea invata cativa pasi din 

dansurile traditionale: sirtaki si zorba. 

 

*Aqualand - Ia-ti familia si prietenii si vino 

in lumea jocurilor acvatice de la Aqualand, 

unul din cele mai mari parcuri acvatice din 

sud-estul Europei unde veti fi intampinati de 

o multime de tobogane de diferite grade de 

dificultate, piscine, baruri  si o multime de 

alte surprize.   

 

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

aeroport, unde are loc îmbarcarea. Sosim în 

București pe aeroportul Otopeni. 

 

 

 

Plecări 

Durată 

Conditii de plata 

 

Plecări din  

Util și practic 



 

    

 
Insula care a vrajit poeti si regi. Portul 

care a legat Rasaritul de apus. Locul 

unde a poposit Ulise, maretul erou al lui 

Homer, taramul ales de Poseidon pentru 

a-si trai dragostea cu Amfitriti, ramane 

acelasi incantator loc care pana in zilele 

noastre, gazduieste si incanta vizitatorii  

contemporani: plin de frumusete, 

romantic, natural, incarcat de istorie, dar 

mai presus de toate imprevizibil, Corfu 

continua si astazi sa-si vrajeasca 

vizitatorul. 

Corfu este insula padurilor si muntilor, 

cu sate cu case albe, ascunse in vai, 

stranduri cu nisip si cu locuitorii vestiti 

pentru ospitalitatea lor. Insula  dispune 

de toate trasaturile necesare pentru o 

vacanta perfecta, imbinand stilul grecesc 

cu cel italian.  

 

Insula Corfu este renumita pentru 

plantatiile sale de maslini, vita de vie, 

cereale si produse de apicultura.  

Gastronomia insulei a fost influentata de 

civilizatiile care au ocupat candva acest 

teritoriu: sicilieni, venetieni, francezi, 

englezi. Turistii vor descoperi 

specialitatile corfiote in multiplele 

taverne si restaurante care ii asteapta: 

pastitsado – una din cele mai cautate 

specialitati de pe insula derivata din 

bucataria venetiana. Are la baza carne de 

vita gatita in sos de tomate si servita cu 

spaghete; sofrito – de origine franco–

venetiana si contine carne de vita 

inabusita in sos alb. Se serveste deobicei 

duminica; koum kouat –  este un lichior 

foarte tare fabricat din fructul Koumquat, 

fruct care exista doar in Corfu. 

 
 

 

Statiunea Agios Gordis este situata in Sud-

Vestul insulei Corfu la 15 km distanta de 

capitala Kerkyra. Aceasta se desfasoara intr-un 

mic golf la Marea Ionica intinzandu-se de-a 

lungul unei plaje lungi cu nisip fin si auriu, 

poate cea mai buna plaja din insula, plaja care 

se preteaza tuturor tipurilor de sporturi nautice. 

O mare superba si un peisaj spectaculos va vor 

invita la plaja, la baie si la sporturi nautice. 

Zona este indeosebi montana, bogata in 

vegetatie mediteraneana, ceea ce confera 

aerului o puritate aparte. Viata de noapte si 

shopping-ul sunt bine reprezentate in Agios 

Gordis, astfel tavernele, restaurantele si 

magazinele de suveniruri va asteapta sa le 

vizitati.  

Paleokastritsa Pe o insula renumita pentru 

peisajul extraordinar, Paleokastritsa sta 

neconcurata ca cea mai impresionanta locatie 

din Corfu. Sase golfuri fermecatoare 

inconjoara un promontoriu impadurit la 

Paleokastritsa. Statiunea ofera trei plaje, iar 

apele sale limpezi sunt ideale pentru 

practicarea snorkelingului si scufundarilor, 

precum si a multor altor sporturi acvatice. Poti 

inchiria o barca si explora grotele si plajele 

izolate din apropiere. Dealurile care se ridica 

deasupra statiunii ofera o panorama incredibila 

asupra zonei, iar poteci de munte duc la 

fortareata Angelokastro din sec. XIII si 

manastirea Paleokastritsa. Inainte de 

dezvoltarea intensa a turismului in aceasta 

zona, Paleokastritsa era locul preferat al tuturor 

vedetelor de la Hollywood si vizitata de 

politicieni si oameni de afaceri renumiti, din 

intreaga lume. Plajele din aceasta statiune sunt 

diversificate, cu nisip, dar si cu pietricele, iar 

imbaiatul este in siguranta pentru copii. Tot 

aici se pot practica majoritatea sporturilor 

acvatice preferate de turisti. 

Agios Ioannis - Relaxare, privelisti minunate, 

sporturi acvatice. 

Statiunea se afla pe coasta de est, oferind 

privelisti minunate asupra tarmului grecesc. In 

coltul acesta din Corfu intalnesti la tot pasul 

taverne, magazine cu suveniruri. Plaja este 

intinsa, cu pietricele, iar zona este renumita 

pentru practicarea sporturilor acvatice. 

Statiunea este recomandata celor dornici de 

relaxare si  liniste. 

Dassia 

Statiunea se intinde pe coasta de est a insulei, 

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

avand pe fundal dealuri acoperite cu livezi de 

maslini si pini.Orasul s-a transformat treptat 

intr-una dintre cele mai cautate statiuni din 

Corfu. 

Este o locatie animata si activa de dimineata 

devreme pana noaptea tarziu. 

 

 
Bilet avion cursa charter; 

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

Masa in functie de hotelul ales 

Asistenta turistica pe perioada 

sejurului;  
*Asistenta turistica este asigurata de 

reprezentantii din destinatie si include 
preluarea,insotirea si conducerea turistilor 

de la punctul de sosire spre locul de cazare 

sau spre vizitarea unui obiectiv turistic. 
Precum si suport la destinatie, pe durata 

sejurului, fiind in legatura directa cu 

organizatorul. 

 

 

 

Taxe de aeroport –95 €/pers 

   Asigurare medicala de calatorie; 
Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 

Alte taxe si cheltuieli personale; 

Programe optionale; 

 

 

Turistii se vor prezenta la aeroport cu 

2 ore inainte de plecare. 

Fiecare pasager are dreptul la maxim 

doua bagaje de cala cu o greutate 

totala de pana la 20 Kg si la un singur 

bagaj de mana care nu poate depasi 7 

Kg. Nu trebuie sa introduceti in 

bagajele dumneavoastra obiecte care 

ar putea pune in pericol siguranta 

aeronavei sau a pasagerilor. 

Orarul de zbor se poate modifica, 

astfel, el va fi comunicat cu exactitate 

inainte de plecare. 

Clasificarea hotelurilor este data de 

autoritatile in domeniu din respectiva 

tara. 

Hotelurile mentionate pot fi inlocuite 

cu hoteluri similare fara a afecta 

tariful. 

Asigurarea medicala si asigurarea 

storno nu este obligatorie insa agentia 

va sfatuieste sa o procurati  

 

 
     La frontiera  este obligatorie 

detinerea unei carti de identitate sau a 

unui pasaport valabil minim 6 luni. Nu 

sunt obligatorii asigurarea medicala de 

calatorie si  asigurarea storno, insa, 

agentia va recomanda sa le aveti. 

Pentru a putea iesi din tara, copiii sub 

18 ani trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: sa calatoreasca 

cu cel putin un adult insotitor, sa aiba 

asupra lor acordul ambilor parinti (sau 

al parintelui care nu-i insoteste) 

legalizat la notariat; adultul care ii 

insoteste, in cazul in care nu este unul 

dintre parinti, trebuie sa aiba cazier 

judiciar pe care sa il prezinte la 

frontiera. 

 

 
   Insula se bucura de o clima 

mediteraneana cu ierni blande si veri 

revigorante. 

Formalitati 

Clima 

Bine de stiut 

Servicii incluse 

Pretul nu include 



 

 
                            

 

 

MEMENTO KASSIOPI RESORT 4* 
-all inclusive- 

 

Memento Kassiopi Resort este locul ideal pentru vacanţe plăcute şi relaxante destinat familiilor cu copii, tinerilor 

căsătoriţi oferind o atmosferă liniştită făcând din vacanţa dumneavoastră o experienţă memorabilă. 

Localizare: Hotelul este situat în frumoasa insulă Corfu, la doar 10 minute de mers de satul Kassiopi, în 

apropiere se află magazine, restaurante, aeroportul este la aproximativ 38 km. 

Plaja: Hotelul este situat la aprox. 500 metri distanță față de plaja publică Avlaki. Hotelul pune la dispoziția 

turiștilor shuttle bus gratuit până la plaja Kalamaki, plajă lată, de nisip. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt 

contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost. 

Facilităţi hotel: Hotelul a fost construit în anul 1987 și de-a lungul timpului a fost renovat, începând cu ultimii 2 

ani este renovat anual, ultima renovare făcându-se în 2016. Hotelul dispune de 4 piscine exterioare, o piscină 

pentru copii, şezlonguri şi umbrele la piscine gratuite, teren de tenis, sală de fitness, saună, masă de billiard, tenis 

de masă, polo, teren de baschet, rent a car, market, internet wi-fi gratuit în lobby, schimb valutar, bar, restaurant, 

servicii recepţie 24 de ore, seri tematice (seară grecească, quiz night, karaoke, bingo), seif la recepţie. 

Facilităţi camere: Oaspeţii se pot relaxa în camere spaţioase, frumos decorate, care sunt complet echipate cu baie 

proprie, televizor, frigider, aer condiţionat gratuit, balcon, telefon, uscător de păr. 

Facilități pentru copii: Copiii au posibilitatea de a-și petrece timpul pe terenul de joacă, la mini club (Socrates 

School); programele de animație sunt în limba română. 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

aplicată până la 31.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

aplicată până la 31.05 

30.05 599 € 419 € 449 € 

06.06, 13.06, 12.09, 19.09 664 € 465 € 498 € 

20.06 699 € 489 € 524 € 

27.06, 04.07, 11.07 713 € 499 € 535 € 

18.07, 05.09 750 € 525 € 563 € 

25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 

850 € 595 € 638 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 320 € 

Supliment Junior Suite/ fiecare persoană/ sejur 75 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Primul și al 2-lea copil 2-13.99 ani plătesc 140 € transportul + taxe aeroport. 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului 
de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 

 

REDUCERE 

De pana la 30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 31.03 

 

 
    



 

 

 

 

 

 

MEMENTO ST SPIRIDON 3* 
-demipensiune- 

 

Localizare: Hotelul Memento Saint Spiridon este situat la 300 de metri de satul Kassiopi de pe Insula Corfu. Capitala 

insulei și aeroportul insulei se află la aproximativ 35 km. 

Facilități hotel: Acesta pune la dispoziție o piscină în aer liber cu terasă la soare și o grădină. Hotelul oferă acces 

gratuit la internet Wi-Fi în zonele publice. La câțiva pași se află un restaurant și un supermarket. Hotelul oferă o 

parcare privată gratuită. 

Facilități camere: Studiourile în sistem self-catering se deschid spre un balcon și au vedere la mare, la grădină sau la 

piscină. Camerele dispun de TV, aer conditionat contra cost: 5 euro/ camera/ zi. Acestea includ o chicinetă cu frigider 

și o baie cu duș.  

Supliment All Inclusive: 12 euro/ pers/ zi. 

! Copilul gratuit la cazare nu va beneficia de pat suplimentar. 

!Mesele se vor servi la Memento Kassiopi Resort 4*, la numai 30 metri distanță. 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25%  

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

20% aplicată până la 31.05 

30.05 449 € 337 € 359 € 

06.06, 13.06, 12.09, 19.09 499 € 374 € 399 € 

20.06, 27.06, 04.07, 05.09 
532 € 399 € 426 € 

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 

08.08, 15.08, 22.08, 29.08 
585 € 439 € 468 € 

Supliment SGL 216 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-06.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 

 

 
 
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 
 

 

REDUCERE 

De până la 25% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AQUIS SANDY BEACH RESORT 4****+ 
-all inclusive-  

www.aquisresorts.com  

 
Complexul hotelier se situează pe una dintre cele mai largi şi frumoase plaje de nisip de pe insulă. Printr-o plimbare scurtă se 

poate ajunge în centrul stațiunii unde se găsesc nenumarate baruri, taverne, magazine.  

Locația: Hotelul este situat la 30 m de plaja cu nisip din St. Georgios S-V, la 22 km de aeroport și Corfu Town. Aquis Sandy 

Beach Resort este hotelul ideal pentru cupluri şi familiile care doresc o vacanță relaxantă şi odihnitoare dar şi cu distracție şi 

animație. 

Facilități hotel: Hotelul are 562 camere recent renovate, internet wireless, laptop (de inchiriat), spălatorie, serviciu de trezire,  

baby-sitting, cameră pentru bagaje, rent a car, doctor la cerere (24 h), minimarket, magazin de suveniruri, 2 piscine exterioare, 

piscină pentru copii, loc de joacă şi club pentru copii (4-12 ani), teatru în aer liber, animație, 2 terenuri de tenis,  sală de 

gimnastică complet echipată, biliard, sezlonguri şi umbrele gratuite la piscină (la plajă se plătesc), prosoape (piscină/plajă - 

depozit). 

Facilități camere: aer condiționat individual, TV satelit, telefon, mini frigider, seif (contra-cost), baie cu cadă şi uscător de 

păr, balcon/ terasă cu mobilier. 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

20% 

aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 15% 

aplicată până la 31.05 

30.05 711 € 569 € 604 € 

06.06, 13.06, 12.09, 

19.09 
749 € 599 € 637 € 

20.06, 27.06, 04.07, 

11.07, 05.09 
811 € 649 € 689 € 

18.07, 25.07, 01.08, 

08.08, 15.08, 22.08, 

29.08 
874 € 699 € 743 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
30 € 

Supliment SGL 390 € 

Reducere al 2-lea copil 2-13.99 ani 

cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar 

130 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Primul copil 2-13.99 ani plătește doar 140 € biletul de avion + taxe aeroport. 
 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului 
de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 

REDUCERE 

De până la  20% la pachet pana la 31.03 
Valabilă pentru rezervări până la epuizarea 

locurilor 

           

 

http://www.aquisresorts.com/
http://www.aquisresorts.com/portal/page/portal/aquis/module?module_name=displphoto&par1=1446%20


 

HOTEL PALEO ART NOUVEAU 4* 
-Demipensiune- 

 

 

REDUCERE 

De până la 30 % la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 

28.02 

              
 
Localizare: Hotelul Paleo Art Nouveau este situat în Paleokastritsa, una dintre cele mai pitorești zone 
ale insulei Corfu. Este construit în stil tradițional grecesc. Camerele hotelului oferă o panoramă de neuitat asupra Marii 
Ionice și a golfului. Hotelul se află la 22 km de Corfu Town, capitala insulei, la 23 km de aeroport și la 200 de metri de centru 
scuba diving. La câteva minute de mers pe jos vei găsi adevăratele taverne grecești, restaurante, magazine și baruri. 
Facilităţi hotel: Hotelul oferă oaspeților acces la internet, în lobby (contra cost), restaurant bufet, barul 
principal, bar la piscină, 2 piscine, 2 baruri, schimb valutar, parcare, rent a car, biliard, programe de animație, lift, recepție 
non stop, seif. 
Plaja: Hotelul este situat la 300 metri distanță fașă de plaja publică, cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe 
plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost. 
Facilităţi camere: Hotelul dispune de camere standard la parter, camere cu vedere partiala la mare, camere duble cu vedere 
frontala la mare și bungalow-uri. Toate tipurile de camere dispun de TV satelit, frigider (contra-cost), seif (contra-cost), aer 
condiționat (contra cost), băi proprii cu cadă/ duș, foehn, balcon, radio, telefon. Camerele triple au un pat pliant folosit ca 
extra bed. 
Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină pentru copii, programe de animație și miniclub. 
 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL SSV 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL SSV cu 

REDUCERE 30%  

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL SSV cu 

REDUCERE 25% aplicată 

până la 30.04 

30.05, 19.09 541 € 379 € 406 € 

06.06, 13.06, 12.09 570 € 399 € 428 € 

20.06, 05.09 
613 € 429 € 460 € 

27.06, 04.07, 11.07, 29.08 641 € 449 € 481 € 

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08 
664 € 465 € 498 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 340 € 

Reducere copil 2-11.99 ani la cazare în DBL cu pat 

suplimentar 
130 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT. 

 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului 
de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 

 

 



 

HOTEL HELLINIS 3* 
-Demipensiune- 

 

 

REDUCERE 

De până la 20 % la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 

31.01  

 

             
 

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

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

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

capelă mică. 

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

de plajă şi la 3 km de Palatul Mon Repos. 

Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor săi o piscină, piscină cu secțiune pentru copii, bar 
la piscină, internet wi-fi la recepție (contra cost). 

Plaja: Hotelul se află la 600 metri distanță față de plaja publică, cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe 
plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra 
cost. 
Facilităţi camere: Camerele sunt decorate în nuanţe naturale şi au podea cu gresie. Toate camerele sunt 

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

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL  

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 31.01 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

15% 

aplicată până la 31.03 

30.05, 19.09 435 € 348 € 370 € 

06.06, 12.09 460 € 368 € 391 € 

13.06, 05.09 495 € 396 € 421 € 

20.06 524 € 419 € 455 € 

27.06 543 € 434 € 462 € 

04.07, 11.07, 18.07, 

27.07, 29.08 
569 € 455 € 484 € 

01.08, 08.08, 15.08, 

22.08 
617 € 494 € 524 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
15 € 

Supliment SGL 245 € 

Reducere copil 2-11.99 ani cazare în cameră 

DBL cu pat suplimentar 
100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT. 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea 
termenului de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 

 



RODA BEACH RESORT & SPA 5* 

- all inclusive- 

 

Localizare: Roda Beach Resort & Spa este situat la 36 km de oraşul Corfu și de aeroport, în stațiunea Roda. 

Facilități hotel: Hotelul Roda Beach oferă zone comune elegant concepute pentru a crea un sentiment de lux 

pentru oaspeţii săi. Acesta deține 4 restaurante, 4 baruri, 6 piscine exterioare, 2 piscine pentru copii, mini club, 2 

terenuri de tenis, tenis de masă, volei pe plajă, polo de apă, centru SPA, magazine de suveniruri, internet corner, 

rent a car, spălătorie, parcare.  

Plaja:  Hotelul este situat pe plajă – dispune de plajă privată, plajă lată, de nisip, cu șezlong-uri și umbreluțe 

gratuite. 

Facilități camere: Camerele hotelului Roda au fost complet renovate, au vedere la mare sau grădină și dispun de 

facilități moderne. Toate camerele sunt dotate cu aer condiționat (gratuit), televizor, telefon, mini bar, seif (contra 

cost), baie cu duș sau cadă, uscător de păr, balcon sau terasă.  

Facilități pentru copii: Hotelul dispune de loc de joacă pentru copii, mini club, 2 piscine cu tobogane, piscină cu 

apă de mare cu secțiune pentru copii. 

 

Plecări STANDARD  

Loc în DBL GV 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 25%  

aplicată până la 28.02  

EARLY BOOKING 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 20%  

aplicată până la 31.05 

30.05 754 € 566 € 603 € 

06.06, 19.09 799 € 599 € 639 € 

13.06 865 € 649 € 692 € 

12.09 879 € 659 € 703 € 

05.09 924 € 693 € 739 € 

20.06 929 € 697 € 743 € 

29.08 999 € 749 € 799 € 

27.06, 04.07 1058 € 794 € 846 € 

11.07, 18.07, 25.07, 

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 
1170 € 878 € 936 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar 25 € 

Supliment SGL GV 290 € 

Supliment SV/ fiecare persoana/ sejur 35 € 

Supliment Sea Front View / fiecare persoana/ sejur 70 € 

Supliment DBL Sharing Pool/ fiecare persoana/ sejur 45 € 

Supliment Family Room GV/ fiecare persoana/ sejur 45 € 

Supliment Family Room SV/ fiecare persoana/ sejur 110 € 

Supliment Family Room sharing Pool / fiecare 

persoana/ sejur 

170 € 

Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT la cazare;  

Primul copil 2-12.99 ani plătește doar 140 € biletul de avion + taxe aeroport. Al doilea copil 2-12.99 ani gratuit în 

Family Room 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea 
termenului de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 

REDUCERE 
De până la 25% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

     

 

 



 

 

 

HOTEL AKROTIRI 4* 

www.akrotiri-beach.com 

-demipensiune- 

 

Localizare: Hotelul se bucură de una dintre cele mai spectaculoase localizări din Corfu. Se află pe plajă, la 

22 km de Corfu Town, capitala insulei şi la 200 m de centrul scuba-diving. Taverne, restaurante, magazine şi baruri se 

găsesc la câteva minute de mers pe jos. 

Facilităţi hotel: Hotelul a fost construit în anul 1971 și de-a lungul timpului a fost renovat, ultima renovare fiind 

făcută în 2011. Hotelul dispune de piscină cu șezlong-uri și umbreluțe gratuite, pool-bar, cocktail-bar, room service, 

recepţie, seif, exchange, rent-a-car, parcare şi magazin de suveniruri, wi-fi gratuit atât în camere, cât și în hotel și la 

piscină. 

Plaja: De o parte şi de alta a hotelului se află două plaje cu nisip şi pietricele: Agia Triada şi Rocky Beach, ideală 

pentru înot şi agreată de iubitorii de natură. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 

euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost. 

Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu: TV-satelit, radio, telefon, frigider, uscător de păr şi aer condiționat gratuit 

. Hotelul dispune de camere cu vedere la mare. Sport și agrement: tenis de câmp, tenis de masă, închirieri de biciclete, 

centru diving, sporturi de apă pe plajă, salon TV și joc de cărți. Hotelul dispune de două piscine, cu secțiune pentru 

copii. Aici, șezlong-urile sunt gratuite, pe plajă sunt contra cost. Hotelul nu acceptă animale de companie. 

Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină cu secțiune pentru copii.   
CAMERE CU VEDERE LA MARE!!! 
 

Plecări 
 STANDARD Loc în 

DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30%  

aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

25%  

aplicată până la 31.05 

30.05 670 € 469 € 503 € 

06.06, 13.06, 12.09, 19.09 699 € 489 € 524 € 

20.06 742 € 519 € 557 € 

18.07, 05.09 769 € 538 € 577 € 

27.06, 04.07, 11.07  791 € 554 € 593 € 

25.07, 01.08,08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 
827 € 579 € 620 € 

Reducere cazare in camera DBL cu  pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 300 € 

Reducere un copil 4-12.99 ani la cazare in camera 

DBL cu pat suplimentar 
120 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Un copil 2-03.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 

REDUCERE 
De până la  30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 31.03 

           

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


 

HOTEL ITHEA SUITES 4* (ex RosaBella) 

-all inclusive- 

 

Localizare: Hotelul este situat în statiunea Ermones, situat pe plaja cu nisip și pietricele, iar parcul acvatic Aqualand 

este la mai puţin de 5 km. Hotelul este situat la 15 km distanță față de capitala insulei. La numai 400 metri se află 

stația de autobuz. 

Facilități hotel: Hotelul este construit în formă de un amfiteatru şi oferă arhitectură în stil mediteranean cu elemente 

neo-clasice. Hotelul dispune de magazin, bar, restaurant, internet wi-fi gratuit în spațille publice, biciclete de închiriat, 

piscină interioară, piscină în aer liber, piscină pentru copii, bar la piscină, şezlong-uri și umbrele gratuit la piscină, 

jacuzzi (contra cost), saună (contra cost), centru SPA (contra cost), sală de sport (contra cost) și miniclub pentru copii. 

Facilități camere:  Fiecare junior suite (40 mp)  dispune de o singură încăpere spațioasă, open plan, cu balcon mare, 

aer condiționat (gratuit), seif (contra cost), TV satelit, internet wi-fi (contra cost), telefon, baie cu duș sau cadă, uscător 

de păr. Toate camerele sunt cu vedere la mare. 

 

Plecări 

STANDARD  

Loc în Junior 

Suite SV 

FIRST BOOKING 

Loc în Junior Suite SV 

cu REDUCERE 30%  

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

25% aplicată până la 30.04 

30.05 642 € 449 € 482 € 

06.06, 13.06 691 € 484 € 518 € 

20.06, 19.09 
734 € 514 € 551 € 

27.06, 04.07, 12.09 763 € 534 € 572 € 

11.07, 18.07, 05.09 798 € 559 € 599 € 

25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 
842 € 589 € 632 € 

Reducere cazare în cameră junior suite cu pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
15 € 

Supliment SGL 340 € 

Reducere al doilea copil 2-11.99 ani la cazare in 

Junior Suite SV cu pat suplimentar 
120 € 

Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Primul copil 2-11.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 
 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 

 

REDUCERE 
De până la  30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

           

 

 

 

 

 

 



 

HOTEL BENITSES BAY 3* 

-all inclusive- 

www.benitsesbayview.com 

 

 

Localizare: Hotelul Benitses Bay View se află în regiunea Gastouri, la 8 km de centrul orașului Corfu, la 7 km față de 

aeroportul international Ioannis Kapodistrias, la 9 km de portul din Corfu și la aproximativ 800 m distanță față de 

plajă. Nu foarte departe, respectiv la aproximativ 400 m față de hotel există cafenele, restaurante, supermarket-uri și 

magazine de suveniruri. 

Facilități hotel: Hotelul Benitses Bay View pune la dispoziția oaspeților săi urmatoarele  facilităti: receptie 24 h, 

parcare, internet Wi-Fi gratuit în recepție, seif, grădină, cafenea, restaurant, bar, piscină și teren de tenis. Hotelul pune 

la dispoziția turiștilor shuttle bus gratuit până la plajă. 

Facilități camere: Camerele hotelului sunt confortabile, amenajate modern și oferă vedere la mare sau la gradină. 

Fiecare cameră este dotată cu: aer condiționat (gratuit), telefon, internet Wi-Fi (contra-cost), TV satelit, uscător de păr, 

frigider și balcon. 

 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30%  

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

25% aplicată până la 30.04 

30.05 449 € 314 € 337 € 

06.06, 13.06, 12.09, 19.09 499 € 349 € 374 € 

20.06, 27.06, 04.07, 05.09 
532 € 372 € 399 € 

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 

08.08, 15.08, 22.08, 29.08 
585 € 410 € 439 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

fiecare persoană 
15 € 

Supliment SGL 216 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-11.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 

 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 

 

REDUCERE 
De până la  30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTEL ARITI 4* 

www.aritihotel.com 
-demipensiune- 

 

Localizare: Hotelul este situat în împrejurimile pitoreşti din Peninsula Kanoni, la sud de oraşul Corfu, pe 

coasta de est a insulei Corfu. Are vedere spre una dintre atracţiile cele mai uşor de recunoscut din 

Insulele Ionice, capela Pontikonisi şi mănăstirea Vlacherna. Este o staţiune liniştită cu o serie de plaje de nisip şi de 

pietriş şi mici golfuri. Fiind atât de aproape de oraşul Corfu, acesta beneficiază de facilităţile capitalei în timp ce se 

bucură de relaxarea staţiunii. Staţia de autobuz este chiar în fața complexului şi aeroportul Internaţional din Corfu se 

află la aproximativ 3 km distanţă. 

Facilități hotel: Hotelul a fost construit în 1975, cu renovări de-a lungul timpului, iar ultima renovare s-a făcut în 

2009. Complexul dispune de recepţie de 24 de ore, seif, acces la lift, cafenea, bar şi restaurant. 

Sunt disponibile facilităţi pentru conferinţe, cameră şi servicii de spălătorie şi parcare. Complexul dispune de o 

grădină de 4000 m2, piscină în aer liber, piscină pentru copii, bar la piscină şi terasă, tenis 

de masă. La piscină șezlong-urile și umbrelele sunt gratuite. 

Plaja: Plaja publică este localizată la 400 m distanță față de hotel, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe 
plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra 
cost. 
Facilități camere: Camerele au facilităţi moderne, aer condiţionat (gratuit) şi încălzire centrală, baie 

privată cu cadă şi uscător de păr,TV, direct dial telefon, mini-frigider, balcon, wi-fi (gratuit). 

Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină pentru copii. 

Plecări 

STANDARD  

Loc în DBL BEST 

DEAL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL BEST DEAL 

cu REDUCERE 20% 

aplicată până la 31.01 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL BEST DEAL cu 

REDUCERE 15% 

aplicată până la 31.03 
30.05, 11.07, 18.07, 

12.09, 19.09 
454 € 363 € 386 € 

06.06, 13.06, 20.06, 

27.06, 04.07, 05.09 
479 € 383 € 407 € 

25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08, 29.08 
586 € 469 € 498 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 240 € 

Reducere al 2-lea copil 6-11.99 ani cazare în 

cameră DBL cu pat suplimentar 
90 € 

Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Primul copil 2-11.99 ani și al 2-lea copil 2-05.99 ani plătesc 140 euro transportul + taxe aeroport 

 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 50% la inscriere si integral pana la expirarea termenului de First 
Booking/ Early Booking. 

 

REDUCERE 

De pana la 20% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 31.01 

 

     

 

 

 

 

http://www.aritihotel.com/


 

HOTEL ARITI 4* 

www.aritihotel.com 
-demipensiune- 

 

Localizare: Hotelul este situat în împrejurimile pitoreşti din Peninsula Kanoni, la sud de oraşul Corfu, pe 

coasta de est a insulei Corfu. Are vedere spre una dintre atracţiile cele mai uşor de recunoscut din 

Insulele Ionice, capela Pontikonisi şi mănăstirea Vlacherna. Este o staţiune liniştită cu o serie de plaje de nisip şi de 

pietriş şi mici golfuri. Fiind atât de aproape de oraşul Corfu, acesta beneficiază de facilităţile capitalei în timp ce se 

bucură de relaxarea staţiunii. Staţia de autobuz este chiar în fața complexului şi aeroportul Internaţional din Corfu se 

află la aproximativ 3 km distanţă. 

Facilități hotel: Hotelul a fost construit în 1975, cu renovări de-a lungul timpului, iar ultima renovare s-a făcut în 

2009. Complexul dispune de recepţie de 24 de ore, seif, acces la lift, cafenea, bar şi restaurant. 

Sunt disponibile facilităţi pentru conferinţe, cameră şi servicii de spălătorie şi parcare. Complexul dispune de o 

grădină de 4000 m2, piscină în aer liber, piscină pentru copii, bar la piscină şi terasă, tenis 

de masă. La piscină șezlong-urile și umbrelele sunt gratuite. 

Plaja: Plaja publică este localizată la 400 m distanță față de hotel, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe 
plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra 
cost. 
Facilități camere: Camerele au facilităţi moderne, aer condiţionat (gratuit) şi încălzire centrală, baie 

privată cu cadă şi uscător de păr,TV, direct dial telefon, mini-frigider, balcon, wi-fi (gratuit). 

Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină pentru copii. 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL  

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

15% 

aplicată până la 31.05 

30.05, 12.09, 19.09 474 € 379 € 403 € 

11.07, 18.07 494 € 395 € 420 € 

06.06, 13.06, 20.06, 

27.06, 04.07, 05.09 
499 € 399 € 424 € 

25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08, 29.08 
586 € 469 € 498 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 240 € 

Reducere al 2-lea copil 6-11.99 ani cazare în 

cameră DBL cu pat suplimentar 
90 € 

Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Primul copil 2-11.99 ani și al 2-lea copil 2-05.99 ani plătesc 140 euro transportul + taxe aeroport 

 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului 
de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 

 

REDUCERE 

De pana la 20% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 31.03 

 

     

 

 

 

http://www.aritihotel.com/


 

 

 

HOTEL BELVEDERE 3* 

- all inclusive- 

www.belvedere-corfu.gr 

 

 

Situat la 13 kilometri sud de orașul Corfu, Benites a fost un atrăgător sat de pescari transformat în timp într-o stațiune 

turistică importantă cu resorturi de lux, ce oferă o mare varietate de plaje încântătoare. Stațiunea este o îmbinare de 

vechi și nou, modern și tradițional, cu o atmosferă autentic grecească. Nu rata o vizită la Muzeul Sea Shell, unde sunt 

expuse cele mai fascinante colecții de scoici, corali și alte comori descoperite în adâncuri. Hotel Belvedere a fost 

fondat în 1986, renovat de-a lungul timpului – ultima renovare făcându-se în 2016. El oferă o gamă largă de facilităţi 

şi servicii. 

Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Agios Ioannis și ofera o priveliste minunata asupra marii dar 

și a muntelui. Este situat la 16 km distanță față de capitala insulei și la 17 km față de aeroport. 

Facilităţi hotel: Hotelul Belvedere dispune de 170 camere renovate în 2011, restaurant principal, salon 

TV, parcare (gratuit). Recepția funcţionează 24 de ore și oferă apel de trezire oaspeților care doresc. Sport și 

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

Plaja: Hotelul dispune de plajă private, situată vizavi de hotel, cu șezlonguri și umbrele gratuit. 

Facilităţi camere: Camerele au vedere la mare şi sunt dotate cu aer condiționat (gratuit), TV satelit, 

minifrigider. Hotelul Belvedere dispune de o piscină cu apă sărată – șezlonguri și umbrele gratuit. 

Plecări  
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 31.01 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

15% 

 aplicată până la 15.04 

30.05 449 € 359 € 382 € 

06.06, 12.09, 19.09 499 € 399 € 424 € 

13.06, 20.06, 05.09 511 € 409 € 434 € 

27.06, 04.07, 29.08 542 € 434 € 461 € 

11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 

08.08, 15.08, 22.08 
586 € 469 € 498 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 200 € 

Reducere al 2-lea copil 2-13.99 ani cazare în 

cameră DBL cu pat suplimentar 

50 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-13.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 

 
 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 

REDUCERE 

De până la 20% la pachet 

Ofertă limitată până la 31.01 

       

 

 

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


 

HOTEL JASON  
-mic dejun- 

www.jasonhotel.gr/home.htm  

 

Locaţie potrivită pentru familii 

Construit pe o colină, la doar 400 m de Ipsos Beach, hotel Jason oferă o privelişte minunată asupra 

golfului. Locaţie potrivită pentru familii, deţine o piscină de dimeniuni olimpice şi se află la o distanţă de 5 minute 

faţă de zona cu baruri, restaurante, taverne greceşti şi magazine. 

Localizare: Hotelul se află în staţiunea Ipsos, la 400 m de centrul staţiunii. Oraşul pitoresc Corfu şi Aeroportul 

Internaţional din Corfu sunt la 20 de minute de mers cu maşina, 14 km distață. La aproximativ 5 minute de mers pe 

jos este o staţie de autobuz de unde se poate ajunge în oraşul Corfu. 

Facilităţi hotel: Hotelul dispune de recepţie 24 h, exchange, rent-a-car, doctor la cerere (24 h), snack 

bar, terasă şi parcare. Recepţia este deschisă nonstop, iar personalul oferă hărţi şi informaţii, putând 

facilita şi servicii de închiriere auto. Proprietatea oferă parcare private gratuită. Hotelul dispune de o piscină 

exterioară cu pool bar, piscină de dimensiuni olimpice. Hotelul pune la dispoziția turiștilor săi și billiard (contra cost). 
Plaja: Hotelul este situat la 400 metri distanță față de plaja publică din stațiune, plajă premiată cu Blue Flag pentru calitatea ei, 

plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri 
și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost. 
Facilităţi camere: Hotelul are 71 de camere recent renovate. Toate camerele dispun de aer 

condiționat (contra cost: 4 € / zi), încălzire centrală, seif (contra cost), minifrigider, TV-satelit şi baie cu duş. Fiecare 

cameră are balcon cu vedere spre munte, piscină sau mare. 

Facilităţi pentru copii: Cei mici au la dispoziţie piscină exterioară. 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

 aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL BEST DEAL cu 

REDUCERE 35% 

 aplicată până la 31.01 

30.05, 06.06, 19.09 327 € 229 € 213 € 

13.06, 12.09 352 € 246 € 229 € 

20.06, 05.09 392 € 274 € 255 € 

27.06, 04.07, 11.07, 

18.07, 29.08 
411 € 288 € 267 € 

25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08 
422 € 295 € 274 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
5 € 

Supliment SGL 120 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-09.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 
 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 
Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

       

 

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


 

HOTEL MEGA 
-demipensiune- 

www.megahotel.gr 

 

Ipsos, stațiunea plină de viață a insulei Corfu 

Vizitatorii acestei stațiuni sunt în principal tineri împătimiți după distracție și viață de noapte. Plaja acestei stațiuni este 

conform standardelor internaționale al UE deținând astfel simbolul “Blue Flag”, cel mai înalt grad de distincție acordat 

unei plaje pentru calitatea apei și a plajei. 

Localizare: Hotelul este localizat în frumoasa stațiune Ipsos. Până în Corfu Town sunt 14 kilometri. 
Plaja: Hotelul este situat la 10 metri distanță față de plaja publică din stațiune. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt 
contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost. 

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

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

Facilități camere: Camerele hotelului sunt utilate cu uscător de păr, aer condiționat (contra cost – 5 euro/ camera/ zi), 

televizor, telefon,mini-bar, seif (la recepţie, contra cost), baie cu cadă sau cabină de duș. 
 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL GV 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 30%  

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 25% aplicată 

până la 30.04 

30.05 427 € 299 € 320 € 

06.06 464 € 325 € 348 € 

13.06, 12.09 
499 € 349 € 374 € 

20.06, 05.09 527 € 369 € 395 € 

27.06, 04.07, 11.0718.07, 

25.07, 29.08 
541 € 379 € 406 € 

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 569 € 398 € 427 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 200 € 

Supliment SV/ fiecare persoană/ sejur 7 nopți 10 € 

Reducere copil 7-12.99 ani la cazare în DBL cu pat 

suplimentar 
100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-06.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 

 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 
Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

          

 

 

 

 

http://www.megahotel.gr/


 

HOTEL FEAKION GOUVIA 
-mic dejun- 

www.feakion-corfu.com 

 

 

 

Localizare: Hotelul Feakion se află pe insula Corfu, în stațiunea Gouvia, la doar 250 de metri de 

plaja Kontokali. Hotelul este situat la aproximativ 7 km distanță de Corfu Town, capitala insulei. 

Facilități hotel: Hotelul Feakion pune la dispoziția tiriștilor săi mai multe facilități, printre care: loc de 

joacă pentru copii și piscină în aer liber, cu terasă la soare. Hotelul dispune de restaurant, snack bar 

care servește mese ușoare, internet gratuit în lobby. Hotelul oferă parcare privată gratuită. 
Plaja: Hotelul se află la 250 metri distanță față de plaja publică din stațiune, plajă cu nisip fin. Șezlong-urile și umbreluțele, pe 
plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost. 

Facilități camere: Camerele sunt spatioase și luminoase, dispun de TV prin satelit, minibar, seif (contra 

cost-14 euro/ săptămână), aer condiționat (contra cost-6 euro/ camera/zi) baie cu cadă sau duș. Camerele au balcon cu 

vedere la grădină sau cu vedere la mare. 

 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25%  

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% aplicată 

până la 30.04 

30.05 292 € 219 € 234 € 

06.06 312 € 234 € 250 € 

13.06, 20.06, 12.09, 19.09 
352 € 264 € 282 € 

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 

25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08, 05.09 

425 € 319 € 340 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

fiecare persoană 
5 € 

Supliment SGL 75 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-09.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 

 
 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 

 

 

REDUCERE 

De până la 25% la pachet 
Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

   

 

 

 

 

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


 

 

 

 

HOTEL MAGNA GRAECIA 4* 
-all inclusive- 

www.ionian-hotels.com 

 

Localizare: Hotelul este situat pe coasta de est a insulei, în zona Dassia, una dintre zonele cele mai populare de pe 

insulă, la 13 km de capitala Corfu Town. 

Facilități hotel: Hotelul dispune de două piscine, piscină pentru copii, loc de joacă pentru copii, exchange, restaurant, 

bar, bar la piscină, lobby cu TV, teren de tenis, parcare, magazine de suveniruri, room service, baby sitter, spălătorie, 

coafor, masaj, serviciu rent-a-car, sală de conferințe, internet wi-fi in recepție (gratuit). Hotelul organizează si 

programe de animație pentru turiști. 

Plajă: Hotelul se află la 150 m distanță față de plaja publică cu nisip şi pietricele, șezlonguri și umbrele contra cost, 

bar pe plajă (contra cost). 

Facilități camere: Camerele dispun de aer condiționat (gratuit), telefon, TV satelit, frigider, seif în cameră (contra 

cost),balcon, internet wi-fi (contra cost). 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30%  

aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

25% aplicată până la 15.05 

30.05 642 € 449 € 482 € 

06.06, 13.06 691 € 484 € 518 € 

20.06, 19.09 
734 € 514 € 551 € 

27.06, 04.07, 12.09 763 € 534 € 572 € 

11.07, 18.07, 05.09 798 € 559 € 599 € 

25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 
842 € 589 € 632 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 199 € 

Reducere al doilea copil 7-13.99 ani la cazare în DBL 

cu pat suplimentar 
120 € 

Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Primul copil 2-13.99 ani plătește doar 140 € transportul + taxe aeroport; 

Al doilea copil 2-06.99 plătește doar 140 € transportul + taxe aeroport. 

 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 
Valabilă pentru rezervări până la 31.03 

     

 

 

 

http://www.ionian-hotels.com/


 

 

HOTEL LIDO CORFU SUN 3* 
-all inclusive- 

www.lidocorfusun.gr 

 

 

 

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

turiștilor o vedere panoramica unică asupra Mării Ionice. Hotelul beneficiază de o amplasare minunată, la câţiva paşi 

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

insulei Corfu. Elementele tradiționale ale hotelului, îmbinate cu calitatea serviciilor și confortul tehnologiei moderne, 

asigură clienților săi o experiență de neuitat. 

Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, acces la internet, Seif, parcare, restaurant (deschis în timpul zilei și 

servește o selecție bună de mâncăruri mediteraneene, inclusive numeroase specialități locale), piscină și bar la piscină. 

Plaja: Hotelul se află la 30 de metri de plaja publică, cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt 

contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost. 

Facilități camere: Camerele sunt spatioase și decorate simplu și prevăzute cu frigider, aer condiționat 

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

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30%  

aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

25% aplicată până la 31.05 

30.05, 06.06 569 € 398 € 427 € 

12.09, 19.09 599 € 419 € 449 € 

13.06 
649 € 454 € 487 € 

20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 

05.09 
670 € 469 € 503 € 

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08, 29.08 
713 € 499 € 535 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 255 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-11.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 31.03 

 

 

 

 

 

http://www.lidocorfusun.gr/


 

 

 

VILA FILOXENIA PALEOKASTRITSA 
-Self catering- 

 

 

Localizare: Vila este situată în stațiunea Paleokastritsa, la 25 km de aeroport. Cele șase plaje din apropiere sunt 

premiate cu steagul albastru și sunt înconjurate de păduri de măslini. Turiștii pot explora pădurile și zonele abrupte 

sau pot savura atmosfera relaxanta de la tavernele învecinate. De asemenea, pot inchiria bărci sau canoe pentru a 

explora stâncile și pesterile din zonă. 

Facilități vilă: Vila a fost construită în 1986, cu renovări făcute de-a lungul timpului, ultima renovare fiind făcută în 

2012. Filoxenia Mermaide Studios pune la dispoziția oaspetilor săi o piscină în aer liber cu secțiune pentru copii, o 

terasă însorită, cu șezlonguri și umbrele gratuit și un bar lângă piscină. Barul oferă muzică și acces la internet și 

servește gustări, înghetata, băuturi racoritoareși cocktail-uri. La 

acestea se adaugă parcare gratuită și internet wireless (contra cost). 

Plaja: Vila este situată la 700 metri față de plaja publică, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe 

plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost. 

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

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

de păr, TV.  

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

25% 

aplicată până la 30.04 

19.09 279 € 195 € 209 € 

30.05, 06.06, 13.06, 12.09 355 € 249 € 266 € 

20.06, 27.06, 04.07, 05.09 379 € 265 € 284 € 

11.07, 18.07, 25.07, 29.08 399 € 279 € 299 € 

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 427 € 299 € 320 € 

Supliment SGL 100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Un copil 2-11.99 ani plătește 140 euro transportul + taxe aeroport 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului 
de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

 

 

 

 



 

VILA IRIDA - Paleokastritsa 
Self catering 

 

 

 

 

 

 

Paleokastritsa este situat la 16 mile nord-vest de capitala insulei Corfu, Kerkyra. Staţiunea se intinde de-a lungul 

drumului de coastă care şerpuieşte de-a lungul stâncilor şi golfurilor retrase. Hotelul se află în cel mai pitoresc loc din 

Corfu, Paleokastritsa, cu golfuri înconjurate de dealuri împădurite și stânci abrupte care se scaldă în mare. 

Localizare: Vila este situată într-una dintre cele mai renumite stațiuni din Corfu, Paleokastritsa. Zona de magazine și 

taverne este la numai 100 m distanță. 

Plaja: Vila este situată la 300 metri distanță față de plaja publică, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și 

umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta 

fiind contra cost. 

Facilități studio-uri: Studiourile dispun de gradină, terasă, piscină, grătar. Vila Irida oferă servicii de self catering. 

Facilități camere: Camerele dispun de grup sanitar, chicinetă utilată complet, frigider, aer condiționat 

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

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL BEST DEAL 

cu REDUCERE 30% 

aplicată până la 31.01 

30.05, 06.06, 19.09 305 € 229 € 214 € 

13.06, 12.09 332 € 249 € 232 € 

20.06, 05.09 372 € 279 € 260 € 

27.06, 04.07, 11.07, 

18.07, 25.07, 01.08, 

08.08, 15.08, 22.08, 

29.08 

399 € 299 € 279 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
5 € 

Supliment SGL 100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Un copil 2-14.99 ani plătește 140 euro transportul + taxe aeroport 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului 
de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 

 

REDUCERE 

De până la 25% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 

28.02 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTEL APARTMENTS NOUFARO PALEOKASTRITSA 

 
-self catering- 

 

 

Paleokastritsa este una dintre cele mai renumite destinații turistice din insula Corfu, fiind locația perfecta pentru cei ce 

doresc să cunoască partea cea mai frumoasă acestei insule din Marea Ionică, stațiune ce oferă peisaje unice, ce ișți taie 

respirația. 

Localizare: Situat în Paleokastritsa, la 22 km de Corfu Town, capitala insulei, la 23 km distanță de 

aeroport și la 150 m distanță față de plajă.  

Plaja: Studio-urile sunt situate la 150 metri distanță față de plaja publică, plajă cu nisip și pietricele. . Șezlong-urile și 

umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta 

fiind contra cost. 

Facilităţi studio-uri: Studio-urile Noufaro Paleokastritsa dispun de grădină şi de terasă. Hotel ApartmentsNoufaro 

Paleokastritsa oferă servicii de self-catering. 

Facilităţi camere: Grup sanitar propriu, chicinetă utilată complet, frigider, AC (contra cost, 5 euro/ camera/zi), 

uscător de păr. 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30%  

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

20% aplicată până la 30.04 

30.05 284 € 199 € 227 € 

06.06 299 € 209 € 239 € 

13.06 332 € 232 € 266 € 

20.06, 12.09, 19.09 345 € 242 € 276 € 

27.06, 04.07, 11.07, 28.07, 

25.07, 05.09 
374 € 262 € 299 € 

01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 

29.08 
399 € 279 € 319 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 60 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-12.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 

 
 
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 
 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 
Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

            

 

 



 

APARTMENTS NIOURIS-MARINA// MARINA APARTMENTS AGIOS GORDIS 
 

-self catering- 

 

REDUDERE 

De până la 20% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

       

 

Agios Gordios este renumită pentru plaja sa mare, cu nisip fin și apă cristalină. Satul Agios Gorgios este 

înconjurat de munți pitici, acoperiți cu măslini și conifere. 

Localizare: Aceste studiouri se găsesc în stațiunea Agios Gordis, la 15 km distanță de Corfu Town, capitala insulei 

și la numai 7 km distanță de cel mai mare waterpark din Europa de Est. 

Facilități studio-uri: Apartamentele Niouris-Marina au fost construite în 1987, de-a lungul timpului fiind făcute 

mai multe renovări, cea mai recentă fiind făcuta în 2006. Apartamentele dispun de piscină, de dimensiuni olimpice, 

cu șezlong-uri și umbreluțe gratuite. Vila oferă servicii de self-catering. Opţional se pot alege una din variantele de 

masă: mic dejun, prânz sau cină, mese care se vor servi la tavernă.  

Plaja: Apartamentele se află la 350 metri distanță față de plaja publică, plajă lată cu nisip fin și intrare lină in mare. 

Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă 

exista bar, acesta fiind contra cost. 

Facilităţi camere: Camerele dispun de grup sanitar propriu, chicinetă dotată cu plită electică şi veselă necesară, 

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

Plecări 
STANDARD  

Loc în Studio 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20%  

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL BEST DEAL 

cu REDUCERE 25%  

aplicată până la 28.02 

30.05, 19.09 305 € 244 € 229 € 

06.06, 13.06, 12.09 319 € 255 € 239 € 

20.06, 05.09 332 € 266 € 249 € 

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 

29.08 
372 € 298 € 279 € 

25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08 
399 € 319 € 299 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat suplimentar/ 

fiecare persoană 
5 € 

Supliment SGL 100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-11.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 
 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului 
de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILA BLUE LAGOON RODA 
-self catering- 

REDUDERE 

De până la 20% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

 
Localizare: Vila Blue Lagoon se află în centrul stațiunii Roda, la 200 de metri distanță față de plaja cu nisip. În apropiere se 
găsesc multe magazine, taverne, restaurante. Vila se află la aproximativ 12 km față de Canal D’Amour, un important punct de 
atracție al insulei. 
Facilități vilă: Vila dispune de o piscină în aer liber, cu secțiune pentru copii, o terasă cu șezlong-uri și umbrele gratuit. Hotelul 
dispune de snack bar, loc de joacă pentru copii, internet wi-fi gratuit în spațiile publice. 
Facilități camere: Camerele sunt spațioase, dotate cu aer condiționat ( 5 euro/cameră/zi), o chicinetă complet utilată, ceainic, 
toaster, cuptor cu microunde, frigider. În camere turiștii vor găsi și prosoape pentru baie. Camerele dispun de grup sanitar 
propriu. 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30%  

aplicată până la 15.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

20% aplicată până la 31.05 

30.05, 06.06, 13.06, 12.09, 

19.09 
355 € 249 € 284 € 

20.06, 27.06, 04.07, 05.09 379 € 265 € 303 € 

11.07, 18.07, 25.07, 29.08 
399 € 279 € 319 € 

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 427 € 299 € 342 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ 

fiecare persoană 
5 € 

Supliment SGL 80 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-14.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 
 

Plecări 

STANDARD  

Loc în DBL 

Apartament 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL 

Apartament cu 

REDUCERE 30%  

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL Apartament cu 

REDUCERE 20% aplicată 

până la 31.05 

12.09, 19.09 505 € 354 € 404 € 

05.09 527 € 369 € 422 € 

11.07, 18.07, 25.07, 29.08 
555 € 389 € 444 € 

30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 

27.06, 04.07 
569 € 398 € 455 € 

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 587 € 411 € 470 € 

Reducere cazare în Apartament cu pat suplimentar/ 

fiecare persoană 
5 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-14.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului de 
EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 

 

 

 



 

HOTEL GOLDEN SANDS 3* 
All inclusive 

 

REDUDERE 

De până la 20% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 28.02 

 
 

Localizare: Golden Sands 3* este situat în superba stațiune Agios Georgios Argirades, aflată în partea de sud-vest a 

insulei Corfu. Hotelul se află la o distanță de 33 km de orașul Corfu și la 31 km de aeroport. 

Facilități hotel: Hotelul Golden Sands dispune de restaurant, cu preparate din bucataria greceasca si internationala, 

bar interior, receptie 24h, schimb valutar, seif, serviciu “rent a car” (masini si biciclete), acces gratuit la internet 

wireless, zona de parcare pentru autoturisme si motociclete, piscine (inclusiv pentru copii), locuri de joaca pentru 

copii, teren de tenis, zona de relaxare si divertisment. 

Facilitati camere: Golden Sands dispune de camere spatioase, cu aer conditionat, balcon si vedere la Marea Ionica 

sau la piscina, precum si acces gratuit la Wi-Fi. Fiecare camera are TV prin satelit si frigider. Baile au cazi sau dusuri 

si uscatoare de par. 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL  

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

15% 

aplicată până la 30.04 

30.05 449 € 359 € 382 € 

06.06, 12.09, 19.09 499  € 399 € 424 € 

13.06, 20.06, 05.09 511 € 409 € 434 € 

27.06, 04.07, 29.08 542  € 434 € 461 € 

11.07, 18.07, 25.07, 

01.08, 08.08, 15.08, 

22.08 
586 € 469 € 498 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
15 € 

Supliment SGL 280 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Un copil 2-11.99 ani plăteşte 140 euro transportul + taxe aeroport 

 
 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului 
de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        HOTEL ELENI MANESI 
Self catering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizare: Complexul de apartamente este situat in statiunea Ipsos, din Insula Corfu, la 200 m de plaja. 

Facilitati hotel: Vila Eleni beneficiaza de 2 km de plaja cu nisip si pietricele, premiata cu steag albastru si ofera 

nenumarate posibilitati de petrecere a timpului, de la taverne in aer liber, baruri si cluburi de noapte, la sporturi 

acvatice, ca waterskiing, banana rides, ring rides, diving. Piscina uriasa este cu siguranta punctul atractiv al 

complexului. Tot la piscina vei gasi sezlonguri si un pool bar. 

Facilitati camere: Toate camerele vilei sunt dotate cu TV, frigider, chicineta cu plita electrica, vesela, grup sanitar 

propriu cu dus, aer conditionat (optional, 6 Euro/camera/zi). 

Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere). 

 

Plecări 

STANDARD  

Loc în DBL BEST 

DEAL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL BEST DEAL 

cu REDUCERE 30% 

aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL BEST DEAL cu 

REDUCERE 25% 

aplicată până la 31.05 

19.09 279  € 195 € 209 € 

30.05, 06.06, 13.06, 

12.09 
355 € 249 € 266 € 

20.06, 05.09 379 € 265 € 284 € 

27.06, 04.07, 11.07, 

18.07 
399 € 279 € 299 € 

25.07, 29.08 427  € 299 € 320 € 

01.08, 08.08, 15.08, 

22.08 
456 € 319 € 342 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 110 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Un copil 2-14.99 ani plăteşte 140 euro transportul + taxe aeroport 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 50% la inscriere si integral pana la expirarea termenului de First 
Booking/ Early Booking. 
 

 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL  

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

25% 

aplicată până la 31.05 

REDUDERE 

De până la 30% la pachet 

Valabilă pentru rezervări până la 31.03 
 

 

 



19.09 279 € 195 € 209 € 

30.05, 06.06, 13.06, 

12.09 
355 € 249 € 266 € 

20.06, 05.09 379 € 265 € 284 € 

27.06, 04.07, 11.07 399 € 279 € 299 € 

18.07, 25.07, 29.08 456 € 319 € 342 € 

01.08, 08.08, 15.08, 

22.08 
476 € 333 € 357 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu  pat 

suplimentar/ fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 110 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Un copil 2-14.99 ani plăteşte 140 euro transportul + taxe aeroport 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans 30% la inscriere, diferenta de 30% pana la expirarea termenului 
de EB si diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de plecare. 

 

 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 


