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              Creta -  Plaja pe insula lui Zeus 
 

 

P L E C A R I  

• In fiecare Miercuri incepand cu 26 

aprilie 

 

P L E C A R I  D I N  

• Bucuresti, Cluj Napoca, Iasi, 

Timisoara 

 

A V A N S  L A  I N S C R I E R E  

• Minim 30% - vezi conditii fiecare 

hotel 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

• 7 nopți de cazare; 

• Bilet avion cursa charter; 

• Masa in functie de hotelul ales; 

• Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

• Asistență turistică locala*. 

*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. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Taxa aeroport 95 €/ pers; 

• Supliment plecare din  

Timisoara/ Iasi/ Cluj – 30 €/ pers 

(nu este inclus, se adauga la tarifele 

din prezentul program) 

• Asigurare medicala de calatorie si 

asigurarea storno; 

• Taxele de intrare la obiectivele 

turistice 

• Alte taxe si cheltuieli persoanale 

• Programe optionale 

 

 

B I N E  D E  S T I U T  

Turiștii se vor prezenta la aeroport 

cu 3 ore înainte de plecare. 

Program  

� ZIUA 1 – Farmecul insulei… 
Intalnire la aeroport cu reprezentantul agenţiei pentru formalitaţile de check-in si 
imbarcare. Se ajunge in Creta, pe aeroportul din Heraklion în aproximativ o ora si 
jumatate, de unde se realizează transferul la hotel. Cazare la hotel in funcţie de 
varianta aleasă. 
 
� ZIUA 2-7 – Va recomandam urmatoarele excursii optionale 
PALATUL KNOSSOS 
Excursie în care vei descoperi impresionanta civilizaţie Minoică. Vei face o 
incursiune în istorie vizitând ruinele Palatului Regelui Minos din Knossos. După 
amiaza se petrece în Heraklion, capitala Cretei, unde ai ocazia de a face shopping 
și de a vizita orașul. Imaginează-ti sa fii în Paris si să nu vizitezi Turnul Eiffel. 
Similar este să fii in Creta si să nu vizitezi Knossos.  
 
SANTORINI  
Santorini, frumoasa insula din sudul arhipelagului, cunoscută datorită fenicienilor, 
a vulcanului care a erupt in secolul al XV lea i.Hr., cunoscută ca fiind ultimul loc in 
care a trăit Homer, este o excursie pe care nu trebuie să o pierzi. In Santorini se 
face turul insulei, oprind in orasele Oia si Fira, capitala insulei. 
  
JEEP SAFARI 
Plecarea din Hersonissos se face la aprox. la ora 9 dimineată, mergand spre satul 
Kastelli (cca.15 km), dupa care se face o oprire de cca. 30 minute pentru cafea sau 
snack (extra). De aici ne indreptăm spre intersectia cu Alkalokhory (cca. 5 km). 
Continuăm spre satul Avli (cca. 2 km), unde va incepe primul nostru safari (cca. 10 
km -1 ora) până in satul Skinias. La ieșirea din sat vom  începe al doilea safari, 
străbătând niște chei. Dupa 20 km, oprire in satul Keratokampus pentru  
barbeque si baie 2  ore. 
Dupa 12 km de  drum asfaltat, in direcţia satului Viannos, incepem al treilea safari 
spre satul Karavado (cca. 10 km). După o oprire de 30 minute ne întoarcem la 
hotel (cca 1 ora). 
 
SPINALONGA BBQ 
Dupa o plăcuta călătorie cu autocarul pana in satul de pescari Elounda, imbarcare 
într-o mini croazieră spre insula Spinalonga. Dovada ocupaţiei veneţiene o 
constituie fortăreaţa care imprejmuiește satul astăzi abandonat. Drumul continuă 
către insula Kolokytha, unde te vei desfăta in apele de cristal ale golfului Mirabello 
si poţi participa la un barbeque. Pe drumul de întoarcere vom face o scurtă pauză 
de cafea în faimosul oras Agios Nikolaos.  
 
SEARA CRETANĂ 
Petrece o seară în stil cretan, în satul tradiţional Karouzanos, unde vei degusta 
specialitaţi din bucataria greceasă, iar vinul va fi la discreţie. Și pentru ca seara să 
fie completă, vei asista la un spectacol de muzică și dansuri grecești, pe care vei 
avea ocazia să le exersezi. 
  
� ZIUA 8 – Sfarsitul unui vis… 
După micul dejun, transfer la aeroport, unde are loc imbarcarea. Sosire in ţară.  
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Fiecare pasager are dreptul la 

maxim un bagaj de cală cu o 

greutate totală de până la 20 kg și 

un bagaj de mână care nu poate 

depăși 7 kg. Nu trebuie sa aveți în 

bagajele dumneavoastră obiecte 

care ar putea pune în pericol 

siguranța aeronavei sau a 

pasagerilor. 

Orarul de zbor se poate modifica, 

astfel, el va fi comunicat cu 

exactitate înainte de plecare. 

Clasificarea hotelurilor este dată de 

autoritațile în domeniu din 

respectiva țară. 

Hotelurile menționate pot fi 

înlocuite cu hoteluri similare fără a 

afecta tariful. 

Agenția își rezervă dreptul de a 

reordona programul excursiilor, în 

anumite situații speciale, cu 

respectarea în totalitate a 

serviciilor. 

Agenția nu face partaje la cazare. 

 

F O R M A L I T A T I  

La frontiera  este obligatorie 

deținerea unei carți de identitate 

sau pașaport valabil minim 6 luni. 

Nu sunt  obligatorii asigurarea 

medicală de călătorie și asigurarea 

storno însa agenția vă recomandă 

să le aveți. 

Pentru a putea ieși din țară, copiii 

sub 18 ani trebuie sa îndeplinească 

urmatoarele condiții: să 

călătorească cu cel puțin un adult 

însoțitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinți (sau al părintelui 

care nu-i însoțește) legalizat la 

notariat. Adultul care îi însoțește, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinti, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

C L I M A  

Creta are cele mai lungi veri din 

Grecia, începând mai devreme 

decât în alte locuri.  

 

Atracții 
 
HERSONISSOS 
Locatie: pe coasta de nord a Cretei,  la 25km vest de Heraklion, capitala insulei 
Hersonissos a fost odată un mic sat pescăresc; astăzi este cea mai populară 
destinaţie de vacanţa din Creta. Ai trei opţiuni de plajă și o varietate mare de 
sporturi de apă. Ţărmul lung al staţiunii este înţesat cu taverne, magazine de 
suveniruri, cafenele, baruri și discoteci. 
 
AGIOS NIKOLAOS/ KALO CHORIO 
Locaţie: pe coasta de nord-est a Cretei, 30 km est de Heraklion. 
Una dintre cele mai plăcute staţiuni turistice din Creta, Aghios Nikolaos se bucură 
de o poziţie incântatoare în golful Mirabello. Orașul are în centru un mic port 
animat de yachturi si bărci, inconjurat de casuţe albe, străzi inguste, restaurante și 
cafenele fermecătoare.  
 
ELOUNDA 
Locaţie: pe coasta de nord-est a Cretei, 12km de Agios Nikolaos, 73km est de 
Heraklion. 
Ȋn mitologia greacă locul în care s-a născut Zeus se află în imediata apropiere a 
Eloundei. Zeii continuă să zâmbeasca deasupra Golfului Mirabello, pe ţărmul 
căruia este localizată staţiunea, considerată una dintre cele mai luxoase destinaţii 
de pe Mediterană. Când te gandești la o vacanţă in Golful Mirabello, numele spune 
totul. Mirabello inseamnă “priveliște frumoasă”. 
 
PLAJE CELEBRE - Creta are un peisaj de coastă spectaculos, care variază de la 
stânci abrupte care se pravălesc in mare, la fașii întinse de nisip fin. 
Plaja Matala, 70 km vest de Heraklion se laudă cu nisip auriu și un trecut agitat. Ȋn 
pereţii abrupţi de gresie ce se apleacă asupra plajei au fost săpate morminte in 
perioada romană. Mai târziu acestea au fost transformate in grote locuibile de 
primii creștini si de mai recenţii hippies. 
Exotica plajă Vάϊ din Siteia se află in topul primelor 10 plaje din Grecia și este un 
paradis tropical încadrat de o pădure veche de palmieri, protejată de autoritaţile 
locale. 
Paleohora, pe coasta de sud, este cea mai renumită plajă din Creta pentru 
activitaţile pe care le oferă. O plajă largă de nisip, nenumarate sporturi acvatice, o 
școală de windsurfing și posibilitatea de a observa delfini innotând in mare. 
Ȋn Elounda și Aghios Nikolaos se găsesc plaje premiate cu steag albastru pentru 
puritatea apei, calitatea nisipului și facilitaţile excelente. 
Plajele din Herssonisos si Malia sunt populare printre cei care doresc să asculte 
ultimele sound-uri în timp ce se bucura de soare și nisip. Aici, de-a lungul ţărmului 
sunt inșirate baruri, magazine, taverne. 

ORAR DE ZBOR  

 
Zi de operare MIERCURI 

Bucuresti Zbor 1 Bucuresti Zbor 2 
Perioadă de operare 12.04 – 27.09 Perioadă de operare 21.06– 20.09 

OTP-HER OB 9235 12:15-14:40 
HER-OTP OB 9234 15:25-17:15 

OTP-HER OB 9177 12:30-14:25 
HER-OTP OB 9176 15:10-17:00 

Timisoara 

Perioadă de operare 14.06 – 27.09 

TSR-HER OB 9285 13:15-15:15 
HER-TSR OB 9284 10:30-12:30 

 
Zi de operare MIERCURI 

Cluj  

Perioadă de operare 31.05-27.09 

CLJ-HER A3 4253 11:50-13:50 
HER-CLJ A3 4252 09:00-11:05 

Iasi 
Perioadă de operare 31.05-27.09 

IAS-HER A3 4237 17:15-19:20 
HER-IAS A3 4236 14:20-16:30 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 23%  
aplicată până la 15.03 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 17% 
aplicată până la 15.05 

26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05  
 
452 € 

 
348 € 

 
375 € 

31.05 499 € 384 € 414 € 
07.06, 14.06, 20.09 518 € 399 € 430 € 
13.09 539 € 415 € 447 € 
21.06, 28.06, 05.07, 12.07 565 € 435 € 469 € 
06.09 596 € 459 € 495 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08,  
23.08, 30.08 

635 € 489 € 527 € 

Supliment SGL cameră standard 180 € 
Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

30 € 

Supliment cameră superior (la 
cerere)/persoană/sejur 

85 € 

Reducere al doilea copil 2-14.99 ani în 
cameră Superior 

100 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-14.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

 

Datorită poziţiei privilegiate, în apropierea plajei şi foarte aproape de centrul 
staţiunii, hotelul Albatros este locul ideal de petrecere a vacanței. 
� Localizare 
Hotelul este situat în Hersonissos, la 25 km de Heraklion și 23 km de aeroport. 
Cea mai apropiată staţie de autobuz se află la 350 metri de hotel. Hotelul a fost 
construit în anul 1982, iar ultima renovare parțială a avut loc în anul 2015. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul Albatros oferă 2 restaurante (unul a-la-carte), 2 baruri, 2 piscine 
exterioare, sală TV, internet-cafe, servicii medicale, centru SPA, frizerie, salon de 
înfrumuseţare, spălătorie, curăţătorie chimică, internet Wi-Fi contracost, 
bancomat, magazin de accesorii, mini-market şi sală de fitness, Jacuzzi, masaj, 
saună, programe de animație pe timpul serii, o dată pe săptămână lecții de gătit 
de mâncare grecească. 
� Facilitățile camerelor 
Hotelul dispune de camere standard şi camere superioare având în dotare: baie, 
balcon sau terasă, minifrigider, aer-condiţionat (inclus), telefon, internet 
(contracost), TV satelit, uscător de păr, room service (contra cost), seif (în tipul 
de cameră superior), fier de călcat (la cerere). 
� Facilități pentru copii 
Pentru copii hotelul dispune de piscină, mini-club (4–14 ani, deschis doar în Iulie 
și August), pat pentru copii (la cerere), scaune pentru copii în restaurant, zonă de 
joacă Playmania, animație. 
� Plaja  
Plaja publică se află la 30 m de hotel. Tariful pentru 2 șezlonguri și o umbrelă 
este de 10 euro/zi. 
 

Albatros 4* - demipensiune 
www.albatros.gr 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 
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� Localizare 
Alexander House se află la numai 250 m de plajă, în satul Agia Pelagia și 20 km de 
aeroport. 
 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul pune la dispoziția oaspeților săi piscină exterioară cu secțiune pentru copii, 
restaurant, bar, sală de fitness, tenis de masa, billiard, Wifi gratuit în zonele publice. 
 
� Facilitățile camerelor 
Toate camerele sunt dotate cu TV, frigider, baie privată, uscător de păr, seif, telefon, 
aer condiționat și balcon/terasă. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 15.03 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05 

13.09, 20.09 572 € 429 € 458 € 
26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 
07.06, 06.09 

614 € 461 € 491 € 

12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 
23.08, 30.08 

660 € 495 € 528 € 

14.06, 21.06, 28.06, 05.07 633 € 475 € 506  € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

20 € 

Supliment SGL 269 €  
Reducere al doilea copil 2-11.99 ani 100 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil 2-11.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport.  
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Alexander House 4* – all inclusive 
 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 
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Astir Beach 4*  - demipensiune 
www.astirbeach.gr 

 
 
 
 Hotelul Astir Beach este un loc perfect pentru a vă bucura de relaxare prin serviciile 
oferite, ospitalitate și atmosfera prietenoasă. 
� Localizare 
Situat în staţiunea Gouves, la 18 km est de Heraklion şi de staţiunile pline de viaţă 
Herssonisos (10 km) şi Malia (16 km). Aeroportul se află la 15 km de hotel. În 
imediata apropiere a hotelului sunt multe baruri, taverne, supermarketuri şi 
magazine. La numai 500 m distanţă de hotel se află o staţie de autobuz. Hotelul a fost 
construit în anul 1987 şi renovat în 2008. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul pune la dispoziția turiștilor restaurant spaţios şi confortabil, bar, lounge - TV, 
masa de biliard, sală de conferinţe pentru aproximativ 45 de persoane, snackbar, 
mini market și Wifi gratuit în lobby. Pentru cei care iubesc sportul vor avea la 
dispoziţie un teren de mini golf, tenis de masă, volei şi badminton. Hotelul oferă 
program de animaţie în timpul zilei şi seara (începând cu mijlocul lunii mai până la 
sfârşitul lunii  septembrie), cu spectacole de muzică şi folclor. Hotelul dispune de o 
piscină cu apă dulce precum şi bar la piscină 
� Facilitățile camerelor 
Cele 164 camere moderne şi confortabile sunt dotate cu baie proprie cu cadă de baie 
sau duş, telefon cu linie directă, Wifi (contra-cost), aer condiţionat, mini-frigider, TV, 
uscător de păr, seif şi balcon sau terasă. 
� Facilități pentru copii 
Pentru cei mici hotelul oferă programe de animaţie şi loc de joacă special amenajat. 
� Plaja  
Pentru cei mici hotelul oferă programe de animaţie şi loc de joacă special amenajat. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 31.01 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05 

12.04 – Paste 
19.04, 26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 
31.05 

459 € 344 € 390 € 

20.09 439 € 329 € 373 € 
07.06 489 € 367 € 416 € 
14.06, 13.09 505 € 379 € 429 € 
06.09 519 € 389 € 441 € 
21.06, 28.06, 05.07, 30.08 532 € 399 € 452 € 
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 
23.08 

585 € 439 € 497 € 

Supliment SGL cameră standard 240 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana  

15 € 

Supliment vedere la 
mare/persoană/sejur 

17 € 

Supliment AI/persoană/sejur 90 € 
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul și al 2-lea copil 2-11.99 ani plătesc 140 € transportul + taxe aeroport  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 31.01 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 15% 
aplicată până la 15.05 

 
O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru plata 

unui avans la înscriere de 30%, 60% 

pana la expirarea termenului de 

early booking, iar restul de plata cu 

21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 
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Bella Beach 5* – all inclusive 
 
 

 
Bella Beach este un hotel select ce oferă tot confortul necesar unui sejur de 5 stele, 
multiple posibilități de relaxare, servicii și facilități complexe. 
� Localizare 
Hotelul este situat în statiunea Anissaras, pe plajă, la 25 km distantă de aeroport.  
� Facilitățile hotelului 
Hotelul pune la dispoziția turiștilor salon tv, masă bridge, internet wireless gratuit 
în incinta hotelului, lobby, 2 săli conferințe (max 170 pers), restaurant principal, 2 
restaurante tematice, unul tradițional grecesc și unul mediteranean, 3 baruri, 2 
piscine exterioare, piscină interioară cu apă dulce, șezlonguri și umbrele la piscină 
și la plajă gratuit, prosoape de plajă (gratuit), Welness SPA (contra cost) programe 
de animație, mini club, piscină și loc de joacă pt copii, 2 terenuri tenis, tenis de 
masă, volei, biliard (contra cost), sală fitness, sală jocuri electronice (contra cost), 
cameră de bagaje, servicii de rent a car, mini teren de golf, mini market. 
� Facilitățile camerelor 
Camerele au baie cu duș sau cadă, aer condiționat, uscător de păr, TV led, telefon, 
minifrigider, A/C, seif (contra cost), radio, Wi-Fi gratuit, DVD player, facilități 
pentru prepararea ceaiului și a cafelei, halat și 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE DE PLECARE 2017 

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 

03.05, 10.05 624 € 499 € 530 € 
17.05, 24.05 661 € 529 € 562 € 
20.09 811 € 649 € 689 € 
31.05, 07.06 849 € 679 € 722 € 
14.06, 21.06, 13.09 874  € 699  € 743  € 
28.06, 05.07, 30.08, 06.09 911 € 729 € 774 € 
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 
23.08 

981 € 785 € 834 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

35 € 

Supliment SGL 380 €  
Reducere copil 2-11.99 ani 250 € 
Supliment SV/ persoana/sejur 50 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT 
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru plata 

unui avans la înscriere de 30%, 60% 

pana la expirarea termenului de 

early booking, iar restul de plata cu 

21 zile inainte de plecare. Rezervările 

făcute în perioada de first 

booking/early booking nu permit 

modificări de nume sau anulări. 

Reducerile se aplică doar la pachetul 

de bază, acestea nu se aplică la 

taxele de aeroport 
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Dessole Malia Beach 4*  - all inclusive 
www.santa-marina-hotel.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.05 

12.04 – Paste  612 € 459 € 520 € 
19.04, 26.04, 03.05, 10.05 585 € 439 € 497 € 
17.05 612 € 459 € 520 € 
24.05 633 € 475 € 538 € 
31.05, 20.09 665 € 499 € 565 € 
07.06, 14.06, 13.09 705 € 529 € 599 € 
21.06, 06.09 753 € 565 € 640 € 
28.06, 05.07, 12.07 799 € 599 €  679 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 
30.08 

839 € 629 € 713 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

30 € 

Supliment SGL 250 € 
Reducere Al doilea copil 2-11.99 ani in 
camera standard GV cu 2 adulti 

150 € 

Supliment camera SSV/persoana/sejur 17 € 
Supliment camera SV/persoana/sejur 33 € 

Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2 -11.99 ani plateste numai 140 € transportul + taxe aeroport. 
 **Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

Dessole Malia Beach este unul dintre cele mai apreciate hoteluri din Creta, 
resortul fiind construit în stil tradițional grecesc printre grădini. Poziția 
centrală a hotelului permite cu ușurință să vizitați regiunea cu satele 
fermecătoare și peisaje uluitoare. 
� Localizare 
Dessole Malia Beach este situat la doar câteva minute de mers pe jos de 
centrul orașului Malia și la 32 km de aeroportul din Heraklion. Hotelul a fost 
contruit în anul 1977, iar ultima renovare a avut loc în anul 2013. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul dispune de internet wireless pe întreg teritoriul hotelului, punct de 
schimb valutar, parcare gratuită, restaurant principal cu bar, o tavernă 
mare, bar pe plajă și la piscină, piscină principală cu apă dulce, o piscină cu 
apă dulce și jacuzzi. Pentru relaxare și divertisment hotelul oferă teren de 
tenis, volei pe plajă, sală de fitness și aerobic, tenis de masă, teren de mini 
golf, biliard, darts. Programe de animație atât pe timpul zilei cât și 
spectacole de teatru și musicaluri seara la amfiteatru în aer liber al 
hotelului. 
� Facilitățile camerelor 
Hotelul dispune de 297 camere dispuse în 8 clădiri cu înălțimi cuprinse 
între un etaj și trei etaje. Fiecare cameră are balcon sau terasă, baie proprie 
(cadă sau duș, uscător de păr și articole de toaletă), mini frigider, aer 
condiționat, TV prin satelit cu canale multiple, telefon, seif (gratuit), servicii 
de menaj (zilnice). 
� Facilități pentru copii 
Pentru copii hotelul oferă piscină și mini club pentru copii cu vârsta între 4 
și 12 ani. 
� Plaja  
Hotelul este situate pe plajă cu nisip iar șezlongurile și umbreluțele sunt 
oferite gratuit pentru oaspeții hotelului. 
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Elmi Suites 4* - all inclusive 
www.elmisuites.gr   

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 31.01 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.05 

20.09 499 € 374 € 399 € 
13.09 526 € 395 € 421 € 
26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 
07.06, 14.06 

529 € 397 € 423 € 

21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 06.09 625 € 469 € 500 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 
30.08 

690 € 518 € 552 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

20 € 

Supliment SGL 290 € 
Reducere al doilea copil 2-11.99 ani 120 € 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

Elmi Suites oferă turiștilor servicii de calitate și mai presus de toate, îi întâmpină 
cu o atmosferă prietenoasă și caldă și cu numeroase facilități pentru o vacanță de 
neuitat. 
� Localizare 
Hotelul este situat în Portul Hersonissos. Magazinele sunt la 5 minute de mers pe 
jos pe drumul către plajă, iar barurile se află la numai 10 minute de mers pe jos.  
Aeroportul este la o distanță de 27 km de hotel. Hotelul a fost construit în 1990 și 
renovat anul acesta, 2016. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul este construit în șase clădiri diferite și oferă 3 piscine cu apă dulce. 
Oaspeții beneficiază de acces gratuit la sala de sport, sala de fitness și la 
conexiunea de internet Wi-Fi, aer condiționat în zonă publică, lift. În jurul 
piscinei există șezlonguri și umbrele de soare gratuite. Opțiunile de relaxare, 
precum sauna, baia de aburi, cadă cu hidromasaj și camerele de masaj sunt 
oferite la un cost suplimentar. Turiștii sosiți în luna de miere vor beneficia de o 
sticlă de vin spumant și fructe. Personalul poliglot de la recepția cu program 
nonstop poate oferi informații turistice și închirieri auto sau de biciclete. 
� Facilitățile camerelor 
Capacitatea totală a hotelului este de 208 de camere (studiouri și apartamente). 
Acestea sunt dotate cu baie proprie, aer condiționat (contra cost), telefon, 
televizor, seif (contra cost), frigider, uscător de păr. 
� Plaja  
Plaja publică este situat la 50 m de plajă și la 150 m de o altă plajă cu nisip. 
Tariful pentru 2 șezlonguri și o umbrelă este de 8 euro/zi. 
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Elpida Village 3*+ – all inclusive 
 

 
 
 

 
 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 30%  
aplicată până la 31.01 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 25% 
aplicată până la 30.04 

03.05, 10.05, 17.05, 24.05 499 € 349 € 374 € 
31.05, 07.06, 14.06, 20.09 518 € 363 € 389 € 
13.09 539 € 377 € 404 € 
21.06 565 € 396 € 424 € 
28.06, 06.09 596 € 417 € 447 € 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08, 30.08 

635 € 445 € 476 € 

Reducere al doilea copil 2-11.99 ani in 
camera DBL cu pat suplimentar 

100 € 

Supliment SGL 270 €  
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-11.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 
SUPERIOR 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL  SUPERIOR  
cu    REDUCERE 25%  
aplicată până la 15.02 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL  SUPERIOR  
cu  REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.05 

26.04, 03.05, 10.05 499 € 374 € 399 € 
17.05, 24.05 549 € 412 € 439 € 
31.05, 07.06, 14.06, 20.09 568 € 426 € 454 € 
13.09 589 € 442 € 471 € 
21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 06.09 615 € 461 € 492 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 
30.08 

665 € 499 € 532 € 

Reducere al doilea copil 2-11.99 ani in 
camera DBL SUPERIOR cu pat 
suplimentar 

100 € 

Supliment SGL 270 €  
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-11.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD  

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

� Localizare 
Hotelul Elpida este situat în satul Istron la doar 10 km de celebrul oraș Agios 
Nikolaos și la 9 minute de mers pe jos de plajă. Înconjurat de grădini 
extravagante, acest hotel oferă o gamă largă de servicii, care pot mulțumi și pe 
cei mai pretențiosi clienți. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul pune la dispoziția turiștilor recepție deschisă 24 h, shuttle bus gratuity la 
plajă, sală de fitness, Wifi gratuit în lobby, spălătorie, mini club 
(nesupravegheat), teren de joacă (nesupravegheat) și piscină pentru copii, sală 
de jocuri, serviciu de taxi la cerere, internet corner , servicii de închiriere mașini, 
biciclete, motociclete. 
� Facilitățile camerelor 
Hotelul dispune de 121 camere dotate cu AC, încălzire centralizată, Satelit TV, 
linie telefonică directă, uscător de păr, seif, baie cu duș și balcon. 
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Europa Beach 4* – all inclusive 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 15.02 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.04 

03.05, 10.05 611 € 458 € 489 € 
17.05 624 € 468 € 499 € 
24.05 652 € 489 € 522 € 
31.05, 07.06, 20.09 705 € 529 € 564 € 
14.06, 21.06, 13.09 785 € 589 € 628 € 
28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 
09.08, 16.08, 23.08, 30.08 

839 € 629 € 671 € 

06.09 849 € 637 € 679 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

25 € 

Supliment SGL 399 €  
Reducere al doilea copil 2-11.99 ani 150 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-11.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport. 
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

� Localizare 
Hotelul se află la numai 10 minute de mers pe jos față de satul turistic Analipsi, la 
30 m de plajă, iar aeroportul din Heraklion este la 25 km. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul dispune de 2 piscine (una cu apă dulce, una cu apă sărată), 2 piscine 
pentru copii, șezlonguri și umbrele gratuite la piscină, restaurant, terasă, snack 
bar, bar, bar la piscină, mini market – magazin de suveniruri, sală TV, mini club, 
teren de joacă pentru copii, sală de gimnastică, teren de tenis și volei, teatru în 
aer liber, sală de spectacole, scuba diving, polo pe apă și alte jocuri acvatice, 
aerobic, tenis de masă, darts, biliard, programe de animație diurne și nocturne, 
spectacole, dans, seri tradiționale și tematice, internet corner gratuit, Wifi gratuit 
în zonele publice. 
� Facilitățile camerelor 
Camerele au în dotare baie cu cada, uscător de păr, telefon, TV, frigider, balcon 
sau terasă, seif  (1 euro/zi)și aer condiționat. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 40%  
aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.05 

12.04 – Paste 
21.06, 06.09 

415 € 249 € 270 € 

19.04, 26.04, 03.05, 10.05 331 € 199 € 215 € 
17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 13.09, 
20.09 

382 € 229 € 248 € 

28.06 427 € 256 € 278 € 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08, 30.08 

460 € 276 € 299 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

10 € 

Supliment SGL 70 €  
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport; Al doilea copil 2-13.99 ani 

plateste 140 € transportul + taxe aeroport – in apartament  
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Eva Studios  Apartments – self catering 
 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD / 

APARTAMENT  

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

Self-catering: Auto-gospodărire 

(fără servicii de masă și întreținere). 

 

� Localizare 
Eva Studios & Apartments se află la doar 30 de metri de plaja din Agia Pelagia. O 
stație de autobuz este la 50 de metri de proprietate și oferă acces la diverse 
destinații din zonă. Orașul Heraklion se află la 24 km, iar Aeroportul 
Internațional Nikos Kazantzakis este la aproximativ 26 km. 
 
� Facilitățile hotelului 
Complexul de studiouri pune la dispoziția turiștilor internet Wifi gratuit în 
zonele publice, grădină exterioară cu flori. 
 
� Facilitățile camerelor 
Toate studiourile și apartamentele de la Eva sunt dotate cu aer condiționat (6 
euro/cameră/zi). Fiecare unitate de cazare are TV cu canale prin satelit și 
chicinetă cu masă și mini-cuptor cu plită. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   
APARTAMENT 

FIRST BOOKING 
Loc în APARTAMENT 
cu    REDUCERE 40%  
aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 
Loc în APARTAMENT  
 cu REDUCERE 35% 
aplicată până la 31.05 

12.04 – Paste 
21.06, 06.09 

415 € 249 € 270 € 

19.04, 26.04, 03.05, 10.05 331 € 199 € 215 € 
17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 13.09, 
20.09 

382 € 229 € 248 € 

28.06 427 € 256 € 278 € 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08, 30.08 

460 € 276 € 299 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

10 € 

Supliment SGL 70 €  
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport; Al doilea copil 2-13.99 ani 

plateste 140 € transportul + taxe aeroport – in apartament  
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
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DATE DE PLECARE 2017 

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 10.05 

17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 20.09 299 € 239 € 254 € 
13.09 319 € 255 € 271 € 
21.06 324 € 259 € 275 € 
28.06 369 € 295 € 314 € 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07 381 € 305 € 324 € 
02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09 399 € 319 € 339 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

5 € 

Supliment SGL 95 € 
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Hotel Floral 3* - mic dejun 
 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

Hotelul este excelent poziţionat, în apropierea tavernelor, restaurantelor, 
magazinelor şi barurilor. 
 
� Localizare 
Hotelul este situat la 25 km de Heraklion, capitala insulei, în centrul stațiunii 
Hersonissos. A fost contruit în anul 1987 și renovat anul acesta, 2016. 
� Facilitățile hotelului 
În cadrul hotelului turiştii pot beneficia de o zonă de lounge, bar, recepţie, terasă 
și Wifi gratuit în lobby. 
� Facilitățile camerelor 
Hotelul dispune de camere cu televizor cu satelit, telefon, frigider, balcon, grup 
sanitar propriu cu duş, aer condiţionat (contra cost), seif (contra cost), Wifi 
gratuit. Oaspeţii acestui hotel se pot bucura de numeroase sporturi nautice pe 
plajă, iar în interiorul hotelului de un salon TV. 
� Plaja  
Plaja publică cu nisip din Hersonissos este situată la 200 m de hotel. Tariful 
pentru 2 șezlonguri și o umbrelă la plajă este de 8 euro/zi. 
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Grand Holiday Resort 4* - all inclusive 
www.grandhotel.gr  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DATE DE PLECARE 2017 

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 15.05 

12.04 - Paste 665 € 499 € 532 € 
19.04, 26.04, 03.05, 10.05 611 € 458 € 489 € 
17.05 624 € 468 € 499 € 
24.05 652 € 489 € 522 € 
31.05, 07.06, 20.09 705 € 529 € 564 € 
14.06, 21.06, 13.09 785 € 589 € 628 € 
28.06, 05.07, 12.07 839 € 629 € 671 € 
06.09 849 € 637 € 679 € 

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 
30.08 

874 € 656 € 699 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana  

30 € 

Supliment Family Room / fiecare 
persoană/sejur 

200 € 

Supliment SGL 150 € 
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport; Al doilea copil în Family Room 

plătește 140 € transportul + taxe aeroport  
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

Grand Holiday Resort oferă servicii la cele mai înalte standarde pentru o vacanță 
de neuitat în insula Creta. 
� Localizare 
Resortul este amplasat într-o locație privilegiată, fiind situat în apropiere de 
orașul cosmopolit Heraklion, capitala insulei. Hotelul este situat la 25 km est de 
Aeroportul Internaţional din Heraklion şi la 2.5 km de Hersonissos, pe coasta de 
nord a Insulei Creta. Staţia de autobuz se află la 30 m de hotel. Hotelul a fost 
construit în anul 2001, iar ultima renovare a avut loc anul trecut, în 2015. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul pune la dispoziția turiștilor TV corner, magazin de bijuterii, mini-market, 
cameră de bridge, rent-a-car, internet wi-fi (3 euro/zi), biserică, seif (30 
euro/săptămână), parcare, serviciu de spălătorie, centru welness, 4 piscine, sală 
de jocuri, restaurant principal, restaurant à-la-carte, pizzerie, lobby bar, bar de 
vinuri, bar la piscină, servicii de curățătorie, piscină interioară încălzită. Pentru 
relaxare și divertisment hotelul oferă tenis de câmp, volei pe plajă, mini-fotbal, 
tenis de masă, biliard şi șah. De asemenea hotelul oferă un water park cu 5 
tobogane atât pentru adulți cât și pentru copii. 
� Facilitățile camerelor 
Hotelul dispune de camera dotate cu baie, AC, telefon, frigider, TV prin satelit, 
uscător de păr şi seif. 
� Facilități pentru copii 
Pentru copii, hotelul oferă bar, piscină exterioară, sală de jocuri, secțiune în 
piscina exterioară pentru bebeluși, Mini Club (4-12 ani), meniu special în 
restaurant. 
� Plaja  
Plaja publică se află la o distanță de 300 m de hotel. Tariful pentru 2 șezlonguri și 
o umbrelă este de 9 euro/zi. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL GV 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL GV cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL GV cu   
REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05 

12.04 – Paste 
31.05 

465 € 349 € 372 € 

19.04, 26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05 445 € 334 € 356 € 
20.09 492 € 369 € 394 € 
07.06 499 € 374 € 399 € 
14.06 532 € 399 € 426 € 
21.06, 13.09 559 € 419 € 447 € 
28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 06.09 622 € 467 € 498 € 
02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08 646 € 485 € 517 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana  

15 € 

Supliment SGL 110 € 
Supliment camera SV/persoana/sejur 20 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil 2-13.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport. 
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Horizon Beach 3* - all inclusive 
www.horizonbeachstalis.com 

O B S E R V A Ț I I   

 
 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

Hotelul are o poziție excelentă față de plajă și centrul orașului Stalida, fiind 
recomandat atât familiilor cât și tinerilor. 
� Localizare 
Hotelul Horizon Beach este situat la mare, la 1 km de centrul oraşului Stalida, 
între Hersonissos (3 km) şi Malia (5 km), la 30 km de Aeroport. Ambele oraşe 
sunt renumite pentru viaţa de noapte. A fost contruit în anul 1985, iar ultima 
renovare a avut loc în 2015. 
� Facilitățile hotelului 
Horizon Beach oferă restaurant, pool bar, recepţie, salon, TV lounge. 
� Facilitățile camerelor 
Camerele sunt situate în corpul renovat al hotelului Horizon Beach şi sunt dotate 
cu televizor cu satelit, telefon, frigider, balcon sau terasă, grup sanitar propriu cu 
duș, aer condiţionat, seif (contra cost). 
� Facilități pentru copii 
Pentru cei mici, hotelul oferă loc de joacă în aer liber și secțiune în piscina 
exterioară. 
� Plaja  
Plaja publică de nisip este situată la 350 m distanță de hotel. Tariful pentru 2 
șezlonguri și 1 umbrelă este de 10 euro/zi. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL/TPL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL/TPL  cu    
REDUCERE 40%  
aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL/TPL cu   
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05 

12.04 – Paste 
21.06, 06.09 

415 € 249 € 291 € 

19.04, 26.04, 03.05, 10.05, 20.09 331 € 199 € 232 € 
17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 13.09 365 € 219 € 256 € 
28.06, 30.08 427 € 256 € 299 € 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08 

455 € 273 € 319 € 

Supliment SGL 70 € 
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil 2-13.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   
APARTAMENT 

FIRST BOOKING 
Loc în  APARTAMENT 
cu    REDUCERE 40%  
aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 
Loc în  APARTAMENT cu   
REDUCERE 30% 
aplicată până la 31.05 

12.04 – Paste 
21.06, 06.09 

435 € 261 € 305 € 

19.04, 26.04, 03.05, 10.05, 20.09 351 € 211 € 246 € 
17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 13.09 385 € 231 € 270 € 
28.06, 30.08 447 € 268 € 313 € 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08 

475 € 285 € 333 € 

Reducere a treia persoana in 
apartament/sejur 

10 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Copil 2-13.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport  
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Maistrali Apartments – self catering 
www.maistrali-stalis.gr 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD / 

APARTAMENT 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

Self-catering: Auto-gospodărire 

(fără servicii de masă și întreținere). 

 

Maistrali Apartments este locația ideală pentru petrecerea unei vacanţe de 
neuitat. 
� Localizare 
Situat într-un loc liniştit, la 20 de metri de Stalis Bay şi la 3 km de staţiunile 
Hersonissos şi Malia.  A fost construit în anul 1998, iar ultima renovare a avut loc 
în 2012. Apartamentele sunt poziționate foarte aproape de baruri şi cluburi.  
� Facilitățile hotelului 
Clienţii vor putea beneficia de facilități de parcare şi folosirea gratuită a piscinei 
de la hotelul alăturat. 
� Facilitățile camerelor 
Toate apartamentele sunt mobilate simplu şi dispun de facilităţi precum: aer 
condiţionat contra cost, radio, bucătărie cu frigider, baie cu uscător de păr, terasă 
spațioasă. Cele mai multe au vedere către mare. 
� Plaja  
Plaja publică este situată la 50 m de hotel. Tariful pentru 2 șezlonguri și 1 
umbrelă la plajă este de 10 euro/zi. 
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DATE DE PLECARE 2017 

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 10.05 

26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05 
 
499 € 

 
374 € 

 
399 € 

31.05, 07.06, 13.09, 20.09 532 € 399 € 426 € 
14.06 572 € 429 € 458 € 
06.09 585 € 439 € 468 € 
21.06, 28.06, 05.07 624 € 468 € 499 € 
12.07, 19.07, 30.08 665 € 499 € 532 € 
26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 692 € 519 € 554 € 
Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

15 € 

Supliment SGL 170 € 
Reducere al doilea copil 2-13.99 ani în 
cameră cu 2 adulți 

95 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;Primul copil 2 -13.99 ani plătește numai 140 €  transportul + taxe aeroport.  
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Manos Maria 4* - all inclusive 
http://www.manosmariahotel.gr/ 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

Serviciile excelente oferite de personalul hotelului și ospitalitatea acestuia vor 
face din sejurul dumneavoastră unul memorabil. 
� Localizare 
Hotelul Manos Maria este situat la doar 25 km de Heraklion și Aeroportul 
Internațional Nikos Kazantzakis. Hotelul a fost construit în anul 1999, iar ultima 
renovare a avut loc în 2015.  La doar câteva minute de hotel se află numeroare 
atracții precum: Aquaworld Aquarium, Star Beach Water Park, Lychnostatis. În 
zonă se mai găsesc și Palatul din Malia (9 km), Cretaquarium (10 km), Peștera lui 
Zeus (18.5 km), Muzeul Nikos Kazantzakis (19 km). 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul pune la dispoziția oaspeților o multitudine de facilități precum: bar, seif, 
cafenea, piscină exterioară, snack bar, servicii rent-a-car, restaurant, recepție 
deschisă 24h, masa de tenis 
� Facilitățile camerelor 
Manos Maria dispune de camere superioare confortabile dotate cu TV, telefon, 
aer condiționat, frigider, balcon, televiziune prin satelit, telefon cu linie direct, 
Wifi gratuit și uscător de păr. 
� Facilități pentru copii 
Hotelul oferă copiilor secțiune în piscina exterioară. 
� Plaja  
Plaja publică este situată la 2 minute de mers pe jos. Tariful pentru 2 șezlonguri 
și 1 umbrelă este de 8 euro/zi. 
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DATE DE PLECARE 2017 

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 

26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05 399 € 279 € 299 € 
31.05 427 € 299 € 320 € 
07.06, 20.09 455 € 319 € 341 € 
14.06, 13.09 499 € 349 € 374 € 
21.06, 06.09 564 € 395 € 423 € 
28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 30.08 599 € 419 € 449 € 
26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 625 € 438 € 469 € 
Supliment SGL cameră standard 199 € 
Supliment SV/persoană/sejur 30 € 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Mari Kristin 3*+  - demipensiune 
www.marikristin.gr 

 
O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

 
Hotelul are o poziţie ideală fiind foarte aproape de viaţa de noapte animată din 
staţiune. 
� Localizare 
Hotelul este situat la 250 m de centrul orașului Hersonissos și la 25 km de 
aeroport. Stația de autobuz se află la 70 m de hotel. A fost contruit în anul 1973, 
iar ultima renovare a avut loc anul trecut, în 2015. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul pune la dispoziţia turiştilor o serie de facilităţi precum restaurant, bar, 
cameră pentru persoanele cu handicap, lift, seif, cameră de bagaje, magazin, 
snack bar, spălătorie şi curăţătorie, schimb valutar, închirieri biciclete, 
rent a car, fax, aer condiţionat, piscină. Turiştii hotelului se pot bucura de 
sporturi nautice pe plajă. 
� Facilitățile camerelor 
Camerele superior sunt dotate cu baie cu duş, TV satelit, mini frigider, uscător de 
păr, balcon, aer  condiţionat (contra cost 5 euro/zi), telefon, balcon/terasă, seif 
(contra cost 2 euro/zi), Wifi gratuit. 
� Plaja 
Plaja publică cu nisip este situată la 5 m de hotel. Tariful pentru 2 șezlonguri și 1 
umbrelă este de 10 euro/zi.  
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DATE DE PLECARE 2017 

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 31.05 

12.04 – Paste 
19.04 

750 € 600 € 638 € 

26.04 795 € 636 € 676 € 
03.05, 10.05, 17.05, 24.05 845 € 676 € 718 € 
31.05 885 € 708 € 752 € 
07.06, 14.06, 13.09, 20.09 1050 € 840 € 893 € 
21.06, 28.06, 30.08, 06.09 1111 € 889 € 944 € 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08 

1249 € 999 € 1062 € 

Supliment SGL camera standard MV 480 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana  

30 € 

Reducere primul copil 2-12.99 ani in 
camera standard MV, SV 

140 € 

Reducere primul si al doilea copil 2-
12.99 ani in Bungalow GV, SV  

140 € 

Supliment camera SV/persoana/sejur 65 € 
Supliment Family 
Bungalow/persoana/sejur 

400 € 

Supliment Bungalow SV/persoana/sejur 65 € 
Supliment suite/persoana/sejur 1000 € 

Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul si al 2-lea copil 2-12.99 ani in Family Bungalow platesc 140 € 
transportul + taxe aeroport  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Mitsis Laguna Beach 5* - all inclusive 
www.mitsishotels.com 

 
O B S E R V A Ț I I   

 

CAMERE BEST DEAL 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 50%, 

50% pana la expirarea termenului 

de early booking. Rezervările făcute 

în perioada de first booking/early 

booking nu permit modificări de 

nume sau anulări. Reducerile se 

aplică doar la pachetul de bază, 

acestea nu se aplică la taxele de 

aeroport. 

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

� Localizare 
Hotelul este situat la 3 km de Hersonissos, la 22 km de aeroporti și 
aproape de Aquaworld Aquarium Hersonissos Creta Beach Park. 
 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul oferă oaspeților săi 7 restaurante (un restaurant principal şi 6 
restaurante cu specific – italian, asiatic, grecesc, mexican, italian). De 
asemenea, hotelul dispune de un bar principal, 2 baruri la piscină, 1 
theatre bar, centru SPA cu talazoterapie, tratamente faciale şi corporale, 
tratamente SPA pentru cupluri, masaj, centru fitness, coafor, hamam, 
centru fitness, 4 piscine, teren de tenis, mini fotbal, hidrobiciclete, canoe, 
volei pe plajă, polo, tenis de masă, darts, aerobic, tobogane cu apă, sală de 
bridge, windsurfing, sporturi nautice (contra cost). 
� Facilitățile camerelor 
180 camere în bungalow-uri, 80 camere în clădirea principală, 80 camere 
Family şi 2 apartamente cu piscină privată, toate dotate cu aer condiţionat, 
telefon, mini bar, televizor LCD, balcon sau terasă, seif, acces internet 
(contra cost), baie cu uscător de păr, telefon, halat şi papuci. 
� Facilități pentru copii 
Hotelul oferă piscină cu apă de mare și tobogane, teren de joacă, mini 
disco, mini club (4-12 ani), animație, sală de jocuri pentru adolescenţi, 
internet corner. 
� Plaja 
Hotelul este situate pe plaja cu nisip fin din Anissaras. Șezlongurile și 
umbreluțele la plajă sunt gratuite. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL  

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 18%  
aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 
Loc în cu   
REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.05 

12.04 – Paste 
19.04 

750 € 615 € 638 € 

26.04 795 € 652 € 676 € 
03.05, 10.05, 17.05, 24.05 845 € 693 € 718 € 
31.05 885 € 726 € 752 € 
07.06, 14.06, 13009, 20.09 1050 € 861 € 893 € 
21.06, 28.06, 30.08, 06.09 1111 € 911 € 944 € 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08 

1249 € 1024 € 1062 € 

Supliment SGL camera standard MV 480 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana  

30 € 

Reducere primul copil 2-12.99 ani in 
camera standard MV, SV 

140 € 

Reducere primul si al doilea copil 2-
12.99 ani in Bungalow GV, SV  

140 € 

Supliment camera SV/persoana/sejur 65 € 
Supliment Family 
Bungalow/persoana/sejur 

400 € 

Supliment Bungalow SV/persoana/sejur 65 € 
Supliment suite/persoana/sejur 1000 € 

Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul si al 2-lea copil 2-12.99 ani in Family Bungalow platesc 140 € 
transportul + taxe aeroport  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
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Mitsis Rinela Beach Resort & Spa 5* - all inclusive 
www.mitsishotels.com 

 

O B S E R V A Ț I I   

 

CAMERE BEST DEAL 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 50%, 

50% pana la expirarea termenului 

de early booking. Rezervările făcute 

în perioada de first booking/early 

booking nu permit modificări de 

nume sau anulări. Reducerile se 

aplică doar la pachetul de bază, 

acestea nu se aplică la taxele de 

aeroport. 

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

� Localizare 
Hotelul Mitsis Rinela Beach este situat în staţiunea Kokkini Hani la numai 15 km 
de centrul oraşului Heraklion şi la 13 km de aeroport. Hotelul a fost construit în 
anul 1990, iar ultima renovare a avut loc în anul 2012. 
 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul pune la dispoziţia turiştilor 2 restaurante (internaţional şi grecesc), 
tavernă cu specific italian şi grecesc, gelaterie, disco, piano bar, bar la piscină. 
Pentru petrecerea timpului liber, hotelul vă pune la dispoziţie 2 terenuri de tenis, 
tenis de masă, cameră de bridge, billiard, posibilitate practicare sporturi nautice, 
2 piscine exterioare cu apă de mare, program de animaţie 6 zile pe săptămană, 
fitness, jocuri, aerobic, spectacole, jocuri pe plajă, 2 terenuri de tenis cu nocturnă, 
lecţii de tenis şi închiriere echipament, ping-pong, polo pe apă, volei pe plajă, 
hidrobiciclete, canoe, windsurfing şi posibilitatea de practicare a sporturilor 
nautice. 
 
� Facilitățile camerelor 
Cele 420 spaţii de cazare sunt situate în clădirea principală şi în bungalow-uri. 
Camerele sunt dotate cu: aer condiţionat, baie cu cadă, telefon, mini frigider 
(gol), TV satelit, seif, balcon. 
 
� Facilități pentru copii 
Cei mici se pot distra în discoteca pentru copii, işi pot petrece timpul pe terenul 
de joacă, Mini Club, colţul de joacă sau la piscina pentru copii cu apă de mare. La 
cerere se asigură baby sitting. 
 
� Plaja 
Hotelul este situat pe plaja privată cu nisip fin, unde șezlongurile și umbreluțele 
sunt gratuite. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 
BEST DEAL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL BEST DEAL 
cu    REDUCERE 28%  
aplicată până la 31.01 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL BEST DEAL  
cu  REDUCERE 23% 
aplicată până la 31.03 

12.04 – Paste  
19.04 

629 € 453 € 484 € 

26.04 649 € 467 € 500 € 
03.05 679 € 489 € 523 € 
10.05 699 € 503 € 538 € 
17.05, 20.09 795 € 572 € 612 € 
24.05 819 € 590 € 631 € 
31.05 849 € 611 € 654 € 
07.06, 06.09, 13.09 889 € 640 € 685 € 
14.06 915 € 659 € 705 € 
21.06 945 € 680 € 728 € 
28.06, 30.08 959 € 690 € 738 € 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08 

1110 € 799 € 855 € 

Supliment SGL GV camera standard 450 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana  

30 € 

Reducere primul si al doilea copil 2-
12.99 ani in camera GV, SV, Front SV, 
Bulgalow 

 100 € 

Supliment camera SV/persoana/sejur 20 € 
Supliment camera Front Sea 
View/persoana/sejur 

60 € 

Supliment camera Sea view 
Bungalow/persoana/sejur 

50 € 

Supliment Family Room 
GV/persoana/sejur 

200 € 

Supliment Family 
Bungalow/persoana/sejur 

260 € 

Supliment Family Private 
Pool/persoana/sejur 

330 € 

Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul si al doilea copil 2-12.99 ani in camera Family Room GV,  Family 
Bungalow si family Private Pool platesc 140 € transportul + taxe aeroport  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL  

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 
Loc în cu   
REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.06 

12.04 – Paste  
19.04 

629 € 472 € 503 € 

26.04 649 € 487 € 519 € 
03.05 679 € 509 € 543 € 
10.05 699 € 524 € 559 € 
17.05, 20.09 795 € 596 € 636 € 
24.05 819 € 614 € 655 € 
31.05 849 € 637 € 679 € 
07.06, 06.09, 13.09 889 € 667 € 711 € 
14.06 915 € 686 € 732 € 
21.06 945 € 709 € 756 € 
28.06, 30.08 959 € 719 € 767 € 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 
16.08, 23.08 

1124 € 843 € 899 € 

Supliment SGL GV camera standard 450 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana  

30 € 

Reducere primul si al doilea copil 2-
12.99 ani in camera GV, SV, Front SV, 
Bulgalow 

 100 € 

Supliment camera SV/persoana/sejur 20 € 
Supliment camera Front Sea 
View/persoana/sejur 

60 € 

Supliment camera Sea view 
Bungalow/persoana/sejur 

50 € 

Supliment Family Room 
GV/persoana/sejur 

200 € 

Supliment Family 
Bungalow/persoana/sejur 

260 € 

Supliment Family Private 
Pool/persoana/sejur 

330 € 

Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul si al doilea copil 2-12.99 ani in camera Family Room GV,  Family 
Bungalow si family Private Pool platesc 140 € transportul + taxe aeroport  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
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Panorama Village 3* - all inclusive 
 

 
 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 
BEST DEAL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL BEST DEAL 
cu    REDUCERE 25%  
aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL BEST DEAL  
cu REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.05 

12.04 – Paste 
19.04, 26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05 

433 € 325 € 346 € 

31.05, 20.09 465 € 349 € 372 € 
13.09 479 € 359 € 383 € 
07.06, 14.06 499 € 374 € 399 € 
21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 06.09 532 € 399 € 426 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 
30.08 

567 € 425 € 454 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana  

15 € 

Supliment SGL 230 € 
Copil 0-1.99 ani GRATUIT;  Primul copil 2-13.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

O B S E R V A Ț I I   

CAMERE BEST DEAL 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 50%, 

50% pana la expirarea termenului 

de early booking. Rezervările făcute 

în perioada de first booking/early 

booking nu permit modificări de 

nume sau anulări. Reducerile se 

aplică doar la pachetul de bază, 

acestea nu se aplică la taxele de 

aeroport. 

CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

Hotelul este înconjurat de verdeaţă şi oferă o vedere panoramică incredibilă 
asupra apelor golfului Aghia Pelagia. Combinând peisajul montan cu vederi la 
mare care taie respirația, este ideal pentru familile și cuplurile romantice care 
îndrăgesc o atmosferă liniștita și relaxantă. 
� Localizare 
Panorama Village este situat în stațiunea Agia Pelagia, iar stația de autobuz se 
află la 50 m de hotel. Hotelul a fost construit în anul 1983, iar ultima renovare a 
avut loc în 2015. Aeroportul de află la 20 km de hotel. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul pune la dispoziția turiștilor recepţie, salon TV, lounge, mini-market, 
snack bar, restaurant, piscină exterioară, şezlonguri şi umbreleluţe, pool bar, 
piscină, biliard, tenis de masă, darts, wifi contra cost. 
� Facilitățile camerelor 
Camerele dispun de televizor cu satelit, telefon, frigider, balcon sau terasă, grup 
sanitar cu duș, aer condiţionat, seif (contra cost). 
� Facilități pentru copii 
Pentru cei mici, hotelul oferă loc de joacă si secțiune în piscina exterioară. 
� Plaja  
Plaja publică cu nisip din Aghia Pelagia este situată la 800 m de hotel. Hotelul 
oferă shuttle bus gratuit până la plajă. Tariful pentru 2 șezlonguri și 1 umbreluță 
este de 8 euro/zi. 
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DATE DE PLECARE 2017 

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 15.05 

03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 20.09 465 € 349 € 372 € 
26.04, 07.06, 14.06, 13.09 499 € 374 € 399 € 
05.07, 12.07, 06.09 530 € 398 € 424 € 
21.06, 28.06, 23.08, 31.08 572 € 429 € 458 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 599 € 449 € 479 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

20 € 

Supliment SGL 245 € 
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Pela Maria 3* - all inclusive 
www.pelamariahotel.com  

 
O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

Pela Maria este un hotel mic, confortabil, acesta oferind o atmosferă caldă și 
prietenoasă. Administrat de o familie, oferă un mediu armonios și plăcut, care 
reflectă experiența îndelungată în serviciile de găzduire. 
� Localizare 
Hotelul Pela Maria este situat în Hersonissos, la 28 km de aeroport. Stația pentru 
transport în comun, baruri, cluburi și magazine sunt chiar lângă hotel.  Hotelul a 
fost contruit în anul 1979 și renovat anul acesta, 2016. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul oferă turiștilor o piscină în aer liber, cu șezlonguri și umbrele gratuite, 
restaurant, bar și o sală de jocuri. 
� Facilitățile camerelor 
Hotelul este construit în stil cretan modern și conține unități de cazare 
confortabile și moderne, mobilier practic și un balcon cu o vedere impresionantă 
la mare. Camerele au în dotare televizor cu satelit, telefon, grup sanitar propriu, 
aer condiționat (7 euro/zi), TV, radio, mini bar (3 euro/zi), telefon, seif (contra 
cost), balcon sau terasă. 
� Plaja  
Plaja publică cu nisip fin se află la 60 m de hotel. Tariful pentru 2 șezlonguri și o 
umbrelă este de 8 euro/zi. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 15.02 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.05 

26.04, 24.05, 20.09 499 € 374 € 399 € 
03.05, 10.05, 17.05 465 € 349 € 372 € 
13.09 510 € 383 € 408 € 
31.05, 07.06, 14.06, 06.09 530 € 398 € 424 € 
21.06, 28.06, 05.07, 12.07 569 € 427 € 455 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 
30.08 

665 € 499 € 532 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

15 € 

Supliment SGL 159 € 
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2 -11.99 ani plateste numai 140 € transportul + taxe aeroport.  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Santa Marina 3* (Agios Nikolaos) - all inclusive 
www.santa-marina-hotel.gr 

 
O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

Hotelul Santa Marina este un hotel confortabil, situat în apropierea oraşului 
Agios Nikolaos, unul din cele mai frumoase şi populare oraşe din Creta, potrivit 
pentru nevoile şi bugetul tuturor turiştilor.  
� Localizare 
Hotelul este situat la 600 de m de lacul din Agios Nikolaos, la 10 km de Elounda, 
aproape de taverne, restaurante, magazine. Hotelul a fost contruit în anul 1995 și 
a fost renovat în 2014. Aeroportul este situat la 60 km de hotel. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul pune la dispoziția turiștilor recepţie deschisă 24 de ore, piscină, grădină, 
restaurant propriu, bar, wi- gratuit la recepţie. Oaspeții își pot petrece timpul în 
camera de joacă amenajată cu o multitudine de jocuri și billiard, sau se pot relaxa 
la piscina cu apă dulce a hotelului. 
� Facilitățile camerelor 
Camerele dispun de aer condiţionat, balcon cu vedere la grădină, TV prin satelit, 
minifrigider, baie privată cu uscător de păr și Wifi gratuit. 
� Facilități pentru copii 
Hotelul oferă baby cot în cameră și scaune în restaurant. 
� Plaja  
Plaja publică cu nisip din Agios Nikolaos se află la 35 m de hotel. Tariful pentru 2 
șezlonguri și o umbrelă este de 8 euro/zi. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 
BEST DEAL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL BEST DEAL 
cu    REDUCERE 30%  
aplicată până la 31.12 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL BEST DEAL  
cu  REDUCERE 25% 
aplicată până la 31.03 

12.04 – Paste 
 19.04, 26.04, 03.05 

467 € 327 € 350 € 

10.05 592 € 415 € 444 € 
17.05, 24.05, 20.09 613 € 429 € 460 € 
13.09 631 € 442 € 473 € 
31.05 697 € 488 € 523 € 

     07.06, 14.06, 21.06, 28.06 711 € 498 € 533 € 
23.08, 30.08, 06.09 739 € 517 € 554 € 
16.08 804 € 563 € 603 € 

05.07 812 € 569 € 609 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08 822 € 575 € 617 € 
12.07 830 € 581 €  623 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

30 € 

Supliment camera SGL 245 € 
Supliment Superior Sea View/ Bungalow 
Superior/persoană/ sejur 

35 € 

Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-12.99 plateste 140 € transportul + taxe aeroport;  
Al doilea copil intre 2-12.99 plateste 140 € transportul + taxe aeroport – in Bungalow Superior 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Serita Beach 5* - all inclusive 
 

O B S E R V A Ț I I   

 

CAMERE BEST DEAL 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 50%, 

50% pana la expirarea termenului 

de early booking. Rezervările făcute 

în perioada de first booking/early 

booking nu permit modificări de 

nume sau anulări. Reducerile se 

aplică doar la pachetul de bază, 

acestea nu se aplică la taxele de 

aeroport. 

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 
Hotelul este o alegere bună pentru familii, datorită facilităţilor sale numeroase 
pentru copii. 
� Localizare 
Hotelul este situat în staţiunea Anissaras la 3 km de Hersonissos şi 22 km de 
aeroport. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul dispune de restaurant principal, taverna-snack bar-pizzerie, bar la 
piscină, lobby bar, 2 piscine exterioare cu apă de mare, 1 piscină exterioară 
cu tobogane, șezlonguri și umbrele la piscină, recepție, exchange, salon cu TV, 
acces internet wi-fi în zona recepției (gratuit), zonă de cumpărături cu mini 
market, magazin de suveniruri, magazin de bijuterii. 
� Facilitățile camerelor 
Hotelul oferă cazare în 276 de camere decorate în stil mediteranean, în culori 
calde şi au  
în dotare: aer condiţionat individual/ încălzire, baie, feon, telefon direct, mini 
frigider, TV satelit, balcon/ terasă, seif (contra cost) şi podele de 
marmură/gresie. 
� Facilități pentru copii 
Pentru copii, hotelul oferă tobogane la piscină (sub supravegherea părinţilor), 
piscină pentru copii cu apă de mare, program de animație 6 zile pe săptămână și 
disco pentru copii, miniclub, teren de joacă, colț cu jocuri, baby cots, scaune 
înalte, baby sitting (la cerere). 
� Plaja 
Hotelul este situat pe plaja privată, unde șezlongurile și umbreluțele sunt 
gratuite. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL  

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 31.12 

EARLY BOOKING 
Loc în cu   
REDUCERE 15% 
aplicată până la 31.03 

12.04 – Paste 
19.04, 26.04, 03.05 

467 € 374 € 397 € 

10.05 592 € 474 € 503 € 
17.05, 24.05, 20.09 613 € 491 € 521 € 
13.09 631 € 505 € 536 € 
31.05 697 € 558 € 592 € 

07.06, 14.06, 21.06, 28.06 711 € 569 € 604 € 
23.08, 30.08, 06.09 739 € 591 € 628 € 
16.08 804 € 643 € 683 € 

05.07 813 € 650 € 691 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08 822 € 658 € 699 € 
12.07 830 € 664 €  705 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

30 € 

Supliment camera SGL 245 € 
Supliment Superior Sea View/Bungalow 
Superior/persoană/sejur 

35 € 

Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil intre 2-12.99 plateste 140 € transportul + taxe aeroport;  
Al doilea copil intre 2-12.99 plateste 140 € transportul + taxe aeroport – in Bungalow Superior 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 20% 
aplicată până la 31.05 

26.04, 03.05, 10.05, 10.05, 17.05, 24.05, 
31.05, 07.06, 20.09 

499 € 374 € 399 € 

14.06, 13.09 549 € 412 € 439 € 
21.06, 28.06, 06.09 625 € 469 € 500 € 
05.07, 12.07 665 € 499 € 532 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 
30.08 

705 € 529 € 564 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana 

20 € 

Supliment SGL 279 €  
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-11.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport. 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Smartline Sergios 3* – all inclusive 
 
O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

� Localizare 
Hotelul este situat la 500 m de centrul stațiunii Hersonissos, la doar 150 m de 
plajă și la 25 km de aeroport. 
 
� Facilitățile hotelului 
Sergios Hotel pune la dispoziția turiștilor Wifi gratuit, , recepție deschisă 24 h, 2 
lifturi, restaurant principal, pool bar, snack bar și bar în interiorul hotelului, 
cameră de bagaje, piscină exterioară, billiard, darts, servicii de rent a car, 
internet corner. 
 
� Facilitățile camerelor 
Cele 99 de camere sunt dotate cu balcon/terasă mobilat, aer condiționat (contra 
cost), mini frigider, TV cu canale prin satelit, telefon, seif (contra cost), uscător de 
păr. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL  

FIRST BOOKING 
Loc în DBL  cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 15.03 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 20% 
aplicată până la 15.05 

03.05, 10.05 532 € 399 € 426 € 
17.05, 24.05, 31.05, 20.09 572 € 429 € 458 € 
07.06, 14.06, 06.09, 13.09 599 € 449 € 479 € 
21.06 650 € 488 € 520 € 
28.06, 05.07, 12.07 665 € 499 € 532 € 
30.08 699 € 524 € 559 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 744 € 558 € 595 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoana  

25 € 

Supliment SGL 320 € 
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-11.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport.  

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

St Constantin 4* - all inclusive  
 

O B S E R V A Ț I I   

 
 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

� Localizare 
Hotelul St Constantin este situat în stațiunea Gouves, într-un decor unic, pe malul 
Mării Egee, înconjurat de plaje cu nisip auriu, parcuri și grădini, menite să ofere 
vizitatorilor săi o vacanță de neuitat. Hotelul a fost construit în anul 1998, iar 
ultima renovare a avut loc în 2011. Aeroportul se află la o distanță de 16 km. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul dispune de recepție, lobby (cu internet wi-fi contra cost), gradină pe 
acoperiș cu șezlonguri, numeroase zone de relaxare, 3 piscine exterioare 
înconjurate de palmieri și verdeață, o piscină interioară, șezlonguri și umbrele la 
piscină. De asemenea, hotelul pune la dispoziție Aegeo Spa Massage & Face 
Tratament, cu servicii de cea mai bună calitate. În incinta hotelului se mai găsesc, 
de asemenea, sală de cinema și disco. 
� Facilitățile camerelor 
Hotelul oferă camere standard și superioare, dotate cu aer condiționat, 
minifrigider, TV prin satelit, telefon, uscător de păr, balcon/terasă. Contra cost, 
oaspeții pot beneficia, de asemenea, de seif. 
� Facilități pentru copii 
Pentru cei mici, hotelul pune la dispoziție locuri de joacă. 
� Plaja  
Plaja publică cu nisip auriu se află la doar 100 de metri distanță, iar turiștii se pot 
bucura de o mulțime de sporturi acvatice aici. Tariful pentru 2 șezlonguri și o 
umbrelă este de 8 euro/zi. 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST BOOKING 
Loc în DBL cu    
REDUCERE 25%  
aplicată până la 31.01 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu   
REDUCERE 20% 
aplicată până la 30.04 

12.04 – Paste 
17.05, 24.05, 31.05 

465 € 349 € 372 € 

19.04, 26.04, 03.05, 10.05 433 € 325 € 346 € 
07.06, 14.06, 13.09, 20.09 485 € 364 € 388 € 
21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 06.09 532 € 399 € 426 € 
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 
30.08 

567 € 425 € 454 € 

Supliment SGL 140 €  
Supliment all inclusive/persoana/zi 12 € 

Adult only  
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Sun 3* – demipensiune 
 

O B S E R V A Ț I I   

 
CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 

plata unui avans la înscriere de 30%, 

60% pana la expirarea termenului 

de early booking, iar restul de plata 

cu 21 zile inainte de plecare. 

Rezervările făcute în perioada de 

first booking/early booking nu 

permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la 

pachetul de bază, acestea nu se 

aplică la taxele de aeroport. 

 

 

 

Hotelul Sun Boutique este situat pe frumoasa insulă Creta, la doar 150 metri de 
plaja cu nisip Amoudara și oferă toate facilitățile pentru ca oaspeții să se bucure 
de un sejur de vis. 
� Localizare 
Hotelul este localizat în Creta, la o distanță de doar 150 metri de plaja Amoudara. 
Stația de autobuz se află la 10 metri, centrul orașului Heraklion la 4 km, iar 
aeroportul din Heraklion la 7 km față de hotel. 
� Facilitățile hotelului 
Hotelul Sun Boutique pune la dispoziția oaspeților săi o piscină în aer liber, lobby 
bar, conexiune Wi-fi gratuită în spațiile publice, restaurant Kivotos (legumele și 
fructele fiind cultivate în grădina hotelului), servicii închiriere auto și biciclete, 
servicii medicale la cerere, parcare contra cost, servicii spălătorie, servicii 
fax/Xerox. În imediata apropiere a hotelului, turiștii au numeroase opțiuni de 
divertisment: sporturi de apă, cafenele, baruri, restaurante, taverne, mini 
marketuri, magazine de suveniruri. 
� Facilitățile camerelor 
Hotelul are 58 de camere, decorate în stil modern și tradițional. Camerele sunt 
dotate cu aer condiționat, TV, mini frigider, telefon, baie privată cu uscător de 
păr, seif contra cost, balcon cu vedere la mare, piscină sau munte, conexiune Wi-
fi contra cost, serviciu de trezire. 
 


