
 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Program  charter avion                                  

 

 

 

 
 

 
7  zile/ 6 nopți (pleacare 24.05) 

8  zile/ 7 nopți 
 

 
 

 

 

- în fiecare Luni din 30.05 

si Marti (26.04 – 24.05)                                                                                                
 
    

 

Bucureşti,  
 Cluj Napoca  

Supliment plecare din Cluj – 
30 €/ pers. 

 

 
 

Avans 30% obligatoriu la 
inscriere, inca 30% pana la 
sfarsitul perioadei de Early 

Booking si diferenta pana la 100% 
cu 21 zile inainte de plecare  

 
 
 
Specialități culinare: 

 
Pitaroudia – crochete din năut 
Kapamas – carne de capră la cuptor cu 
naut și fasole 
Soupiorizo – risotto cu caracatiță 
Manatsouki – fasole sau naut gătite într-
un vas de pămănt  
Rifiki – spate de capră sau oaie umplut 
cu orez și gătit într-un vas de pamânt. 
 
Shopping:  
 
Fie că ești interesat de mărci de renume 
sau buticuri, suveniruri sau accesorii, 
Rhodos este potrivit pentru toate 
gusturile, concurând cu orice metropolă 
europeană. 
În partea orașului nou se găsesc mai 
ales magazine de marcă, iar pantofii 
sunt la jumătate de preț față de restul 
Europei. 
Partea medievală a  orașului este 
dedicată magazinelor cu bijuterii din aur 
și argint. Manopera este de calitate, iar 
prețurile foarte bune. 
 
Distracție: 

 
Grecii sunt mari amatori de distracție 
nocturnă, iar cluburile şi barurile oferă 
atât muzică grecească live - Bouzoukia 
- cât și muzică de club. Pentru seri 
romantice  și cocktailuri deosebite 
mergi în Odyssey Cafe din Faliraki. 
Cel mai fierbinte loc este Sting Bar, tot 
din Faliraki unde poți dansa și te poți 
distra pe cele mai noi ritmuri. 
 
 

 
 
ZIUA  1  -  Către Rhodos… 
Ȋntalnire la aeroport cu reprezentantul 
agenţiei pentru îmbarcare pe cursa charter 
spre  Rhodos. Sosire în  Insula Rhodos și 
transfer la hotel pentru cazare. 
 
ZIUA 2 -7  Vă recomandăm următoarele 

excursii opţionale: 

 

Turul insulei Rhodos 
Vei străbate insula de la est la vest, trecând 
prin câteva sate tradiţionale și pe lângă plaje 
minunate.  
Vei vedea Valea Fluturilor şi Kamiros, 
castelul Monolithos, satul Embona renumit 
pentru producţia de vinuri (inclusiv o vizită 
la fabrica de vinuri Emery), dar și livezi de 
măslini și podgorii. Ȋn timpul care îţi 
rămâne la dispozitie, te vei putea bucura de 
plajă în sudul insulei. 
 
Croazieră în insula Symi 
O relaxantă croazieră către Insula Symi cu 
siguranţă te va face să trăiești sentimente 
hollywoodiene. Mănăstirea Panormitis cu 
biserica Arhanghelului Mihail, bogată în 
fresce bizantine va constitui primul popas. 
De aici, tot cu vaporul, se ajunge în orășelul 
Yalos. Decupată parcă dintr-o pictură, mica 
așezare este renumită pentru taverne, dar și 
pentru magazine. 
 
Seară grecească 
Te invităm sa participi la un program 
artistic tradițional grecesc, unde vei putea 
savura mancărurile şi băuturile specifice 
acestei țări şi, mai mult decât atât, vei putea 
învăţa câţiva pași din dansurile tradiţionale: 
sirtaki şi zorba. 
 
 

 
Marmaris – O excursie în staţiunea 
turistică de pe malul turcesc, Marmaris te va 
încânta prin posibilitatea de a vedea cel mai 
mare bazar din zona nord-estică a 
Mediteranei. Bazarul este o adevarată ispită 
pentru iubitorii de covoare orientale, aur şi 
produse din piele. După o prezentare de aur 
și covoare ai timp la dispoziţie să faci 
cumparaturile plănuite sau plimbări pe 
frumoasa faleză a orașului Marmaris.  
Pașaportul este obligatoriu! 
 

Excursie în Lindos 
Turul începe de la hotel spre estul insulei, la 
aprox. 50 km de orașul Rodos, unde se află 
localitatea Lindos cu antica acropolă. Este 
cel mai vechi și mai frumos sit arheologic 
de pe insulă. Pe drum ai posibilitatea să 
admiri satele tipice: Afandou, Archangelos, 
Malona, Masari. Se face o scurtă oprire în 
Archangelos pentru vizitarea fabricii de 
ceramică. 
 
Filerimos 
La 270 m deasupra nivelului mării se ajunge 
la Muntele Filerimos, la acropola anticului 
Ialyssos. Chiar pe vârf se situează 
Mănăstirea cu hramul Sfanta Fecioară, cu o 
faimoasă icoană despre care se spune ca a 
fost pictată de Sfântul Luca.  
Se pleacă din Filerimos după o pauză pentru 
a servi o cafea grecească sau lichiorul 
tradițional “șapte ierburi”. 
 
 
ZIUA 8 – Din nou acasă...  
 
În cursul zilei se realizează transferul la 
aeroport, pentru întoarcerea în ţară. 
 

 

Durată 
 

Plecări din 
 

Avans la înscriere 

Plecări 

Util și practic 



 

   Insula Rhodos este cea mai mare 
dintre Insulele Dodecaneze în Marea 
Egee. Are 78 de km lungime, 38 de km 
lăţime și 57.148 locuitori. 

Rhodos a devenit un centru regional 
important, mulţumită poziţiei sale, 
climatului și atracţiilor naturale. Este 
cunoscută ca Insula Soarelui. Pindar o 
menţionează într-una din odele sale ca 
fiind născută din unirea zeului Helios cu 
nimfa Rhoda. 

Insula este acoperită de un sol fertil, cu 
vegetaţie bogată; cel mai înalt punct de 
pe insulă este vârful Atavyros (1.215 m) 
situat în partea de sud-vest a insulei. 

Insula abundă în locuri încântătoare și 
interesante, care merită să fie vizitate, 
cum ar fi Valea Fluturilor, satul Triada, 
lângă anticul Ialyssos (Ialissos) pe vârful 
Filerimos, unde în secolul XV a fost 
ridicată mănăstirea cu același nume, 
ruinele templelor lui Atena și Zeus, 
Kameiros (Kamiros) și ruinele orașului 
Dorian, Kalithea cu băile termale, 
Koskinou, Afandou, Faliraki și Rodini. 
 

 
 

Orasul Rhodos 
Capitala, denumită tot Rhodos, este 
situată în nordul insulei și este compusă 
practic din trei orașe: modern, antic și 
medieval. Orașul modern are un caracter 
cosmopolit, cu majoritatea clădirilor 
ridicate în secolul al XX-lea. Orașul 
antic, fondat în anul 408 i.Chr. se 
mândreste cu ruinele templelor lui Zeus, 
Atena și Apollo, cu Stadionul, 
Gymnasiumul și Teatrul. Orașul 
medieval este înconjurat de zidurile 
ridicate de Cruciați. Este împărțit în două 
părti inegale: micul Collachio și marele 
Burgo sau Hora. 
 
Important este și orasul Lindos. 
Contrastul dintre casele de un alb 
strălucitor, ridicate pe cele două plaje 
terasate și oraşul vechi, formează una din 
cele mai uimitoare imagini din Grecia.  

 

 
Plajele de pe insula Rhodos 
Faliraki - Se află la 13 km de Rodos. Este 
una dintre staţiunile preferate de pe insulă. 
Plaja de aici este foarte bine organizată, cu 
șezlonguri și umbrele pentru închiriat, precum 
și facilităţi pentru practicarea sporturilor 
marine. Ȋn jurul plajei sunt o mulţime de 
hoteluri, taverne și baruri. 
Ixia - Este o staţiune turistică în plină 
dezvoltare, aflată la 2 km de orașul Rhodos, 
cu multe posibilităţi de shopping, cu taverne 
originale grecești și cu o plajă lungă cu 
pietricele. Faleza este plină de cafenelele, 
barurile și discotecile care se conformează cu 
pretențiile tinerilor.  
Ialyssos - Se află la 10 km de Rhodos. De-a 
lungul falezei sunt foarte multe taverne, 
cafenele, magazine și diferite alte posibilități 
de distracție. Plaja de aici este una dintre cele 
mai cosmopolite plaje din Rodos, cu nisip dar 
și cu pietricele. Este o locație populară, ideală 
pentru windsurfing. 
Kallithea - Satul Kallithea și plaja cu același 
nume sunt situate pe coasta de sud-est a 
insulei Rodos, la o distanță de 10 km de 
capitală. Plaja este foarte aglomerată, 
deoarece este renumită pentru izvoarele 
termale și saloanele Spa. Este un loc magic, 
cu mulți copaci unde poți găsi o mare 
varietate de hoteluri și taverne. 
Elli - Plaja Elli este plaja centrală în capitala 
din Rodos, lângă cazino. Este foarte bine 
amenajată cu șezlonguri și umbrele pentru 
închiriat, precum și cu o mulțime de taverne. 

Orar de zbor Marti: 

26.04 - 24.05 (7 nopti) / 24.05-30.05 (6 nopti) 

OTP-RHO // 11:30-13:15 

RHO-OTP // 09:00-10:45 

 

Orar de zbor Luni: 

30.05-26.09 

OTP-RHO // 11:30-13:15 

RHO-OTP // 09:00-10:45 

 

30.05-26.09 

CLJ-RHO // 16 :30-18:30 

RHO-CLJ // 13:45-15:45 

 
 

 

 
 

 

Bilet avion cursă charter; 
Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
7 nopți cazare/ 6 nopți cazare pt 

plecare 24.05*; 
Masa în funcție de hotelul ales; 

Asistență turistică. 
 

 
 
 

Taxe de aeroport – 95 €/pers.; 
Asigurare medicală de călătorie și 

asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 
Alte taxe și cheltuieli personale; 

Programe opționale. 
 

 
 
 

Turiștii se vor prezenta la aeroport 
cu 2 ore înainte de plecare. 
Fiecare pasager are dreptul la 
maxim un bagaje 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. 
 

 
 
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. 
 
 
 

 

Insula se bucură de un climat de tip 
mediteranean, cu veri însorite și uscate 
și cu ierni blânde și ploioase. În 
perioada estivală, temperaturile sunt 
între 17°C și 29°C. 

 

 

Clima 

Formalități 

Bine de știut 

Servicii incluse 

Prețul nu include 



 
 

 

 

 

 

 

HOTEL EDEN ROC RESORT HOTEL & BUNGALOWS 4* 
http://www.edenroc.gr/  

                                                                  - All inclusive- 

– Kalithea – 

 
Înconjurat de grădini luxuriante, hotelul Eden Roc este locul perfect pentru relaxare zi de zi. 
Localizare: Complexul de 4 stele se bucură de o locaţie excelentă, între stațiunile Rodos şi Kalithea, la 18 km de aeroport 
și la 4 km de centrul stațiunii Rodos și de portul principal. 
Plaja: Hotelul Eden Roc dispune de o plajă privată cu nisip, amenajată cu umbreluţe şi şezlonguri. 
Facilităţi hotel: Hotelul Eden Roc a fost renovat în perioada 2007-2009 şi oferă numeroase servicii şi facilităţi de înaltă 
calitate. Oaspeţii pot savura preparate internaţionale în restaurantul à la carte cu vedere la mare sau specialităţi greceşti la 
taverna Dikti, aflată pe malul mării. Puteţi savura băuturi în barul elegant al hotelului sau la diversele baruri de lângă 
piscine. Piscina de dimensiuni olimpice este înconjurată de şezlonguri, iar piscina pentru copii este situată lângă cascadă. 
Există câte un bar lângă fiecare piscină. Hotelul are terenuri de baschet, volei pe plajă, minifotbal și minigolf. De asemenea, 
oaspeţii de la Eden Roc au la dispoziţie o zonă de sport cu pistă de jogging, piscină pentru sporturi acvatice şi grădină 
pentru yoga. 
Facilităţi camere:  Resortul este împărţit în mai multe clădiri: clădirea principală şi 115 bungalouri. Camerele standard cu 
suprafaţa de aproximativ 22 m2 oferă un pat dublu matrimonial sau două paturi, TV satelit, mini frigider și uscător de păr, 
baie cu duş sau cadă, aer condiţionat, balcon privat. Bungalow-urile cu suprafaţă de aproximativ 27-36 m2 reprezintă o oază 
de linişte şi sunt dotate cu TV satelit, mini frigider și uscător de păr, baie cu duş sau cadă, aer condiţionat, internet la cerere 
(contra cost), balcon privat. Bungalourile împart o piscină privată. 
Facilităţi pentru copii: Pentru cei mici hotelul pune la dispoziţie teren de joacă, cameră de jocuri, babysitting (la cerere/ 
contra cost), programe de animaţie. 
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTA 

SPECIALA  

Loc în DBL GV 

Loc în DBL GV 

cu REDUCERE 

20% aplicată, 
până la 31.03 

Loc in DBL cu 

REDUCERE 15% 

aplicată, până la 

31.05 

Locuri 

limitate 

10.05, 17.05 599 € 479 € 509 € 539 € 
24.05 * 649 € 519 € 552 € 584 € 

30.05, 19.09 699 € 559 € 594 € 629 € 
06.06, 13.06, 12.09 736 € 589 € 626 € 662 € 

20.06, 05.09 777 € 622 € 660 € 699 € 
27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 

08.08, 15.08, 22.08, 29.08 
849 € 679 € 722 € 764 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană 25 € 

Supliment cameră SV/pers./sejur 25 € 
Supliment SGL  390 € 

Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani la cazare în suită 150 € 
Supliment Suite Room/ pers./ sejur 190 € 

Supliment Ultra All Inclusive/ pers./sejur 60 € 
Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

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

Supliment transfer aeroport Bucuresti: Braşov, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Buzău – 5 €/sens/pers; Galaţi, Brăila, Constanţa, Craiova – 9 

€/sens/pers. 

Supliment transfer aeroport Cluj: Sibiu, Alba Iulia, Turda, Târgu Mureş, Bistriţa, Satu Mare, Baia Mare, Deva, Oradea – 5 €/sens/pers. 

Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

REDUCERE 

De până la 20% la pachet 
Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

   



 
 
 

HOTEL SUNLAND 3* 
http://www.sunland.gr/  

- all inclusive - 

– Ialysos – 

 
Simplu, dar curat, Hotelul Sunland creează starea de spirit perfectă pentru familiile care doresc să combine în vacanță 
relaxarea cu distracţia. Hotelul Sunland se află aproape de plajă şi este locaţia ideală pentru o vacanță perfectă, atât pentru 
familii cât și pentru cupluri.  
Localizare: Hotelul Sunland este situat la 10 km de orașul Rodos și la 2 km de satul Ialyssos, pe coasta de vest a insulei. 
Ialyssos este o locație frumoasă, cu o linie de plajă extinsă cu ape albastre cristaline. Plaja se află la 300 de metri de hotel. 
Plaja: Locaţia oferă acces la plaja cu pietricele de la Hotelul Blue Bay Beach. Şezlongurile şi umbreluţele sunt contra cost 
(aproximativ 8 euro/set: 2 sezlonguri şi o umbrelă). 
Facilităţi hotel: Hotelul Sunland are o listă de facilități care vor face din sejurul dumneavoastra unul de neuitat. Hotelul 
oferă oaspeţilor săi recepţie, lounge, sală TV, 2 piscine, piscină pentru copii, bar la piscină. Turiştii pot beneficia şi de 
facilităţile hotelului Blue Bay aflat în imediata apropiere (200 de metri) şi sub acelaşi management: teren de tenis, baschet, 
volei, volei pe plajă, sporturi acvatice, centru wellness. Masa se serveşte în cadrul hotelului Blue Bay Beach. 
Facilităţi camere: Toate camerele hotelului sunt simple şi dispun de baie, aer condiţionat, telefon, televizor, frigider, 
balcon. 
Facilităţi pentru copii: Hotelul oferă copiilor un program de divertisment în proprietatea Blue Bay Beach Hotel. O echipă 
de animație profesională este în întregime la dispoziția copiilor și părinților. Șase tobogane, două bazine de înot şi centrul 
de stropire sunt garanţia că întreaga zi copiii vor râde, se vor stropi și vor înota. 
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTA 

SPECIALA 

Loc în DBL 

 Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 
până la 31.03 

Loc in DBL cu 

REDUCERE 

20% aplicată, 
până la 15.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 06.06, 13.06, 
12.09, 19.09 

499 € 374 € 399 € 414 € 

20.06, 05.09 530 € 398 € 424 € 440 € 
27.06, 04.07, 11.07, 18.07 567 € 425 € 454 € 471 € 

25.07, 01.08, 08.08, 
15.08, 22.08, 29.08 

599 € 449 € 479 € 497 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar 
/fiecare persoană 

10 € 

Supliment SGL 190 € 
Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Primul şi al 2-lea copil 2-12.99 ani plătesc 150 € transportul + taxe aeroport. 
 
Supliment transfer aeroport Bucuresti: Braşov, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Buzău – 5 €/sens/pers; Galaţi, Brăila, 

Constanţa, Craiova – 9 €/sens/pers. 

Supliment transfer aeroport Cluj: Sibiu, Alba Iulia, Turda, Târgu Mureş, Bistriţa, Satu Mare, Baia Mare, Deva, Oradea – 5 

€/sens/pers. 

 
 Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

 

REDUCERE 

De până la 25% la pachet 
Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
  



 
 

HOTEL MIRALUNA GARDEN 3*+ 
- all inclusive - 

– KIOTARI– 
 

Cuvintele care descriu hotelul Miraluna Garden sunt mic şi confortabil. Hotelul Miraluna Garden este înconjurat de 
vegetaţie şi o oferă liniște și relaxare. Acesta împarte managementul cu sora lui Miraluna Seaside, care îşi pune facilităţile 
la dispoziţia turiştilor noştri. 
Localizare: Hotelul Miraluna Garden este situat în Kiotari, la 300 m de plajă şi la 15 km de Lindos. Oraşul Rodos este la 
50 de km distanţă, iar aeroportul la 62 km. 
Plaja: Hotelul are acces la plaja cu nisip şi pietricele. Şezlongurile şi umbeluţele la plajă sunt contra cost (aproximativ 8 
euro/set: 2 sezlonguri şi o umbrelă). 
Facilități hotel: La hotelul Miraluna Garden, din Kiotari, turiştii au parte de toate serviciile şi facilităţile 
necesare pentru petrecerea unui sejur plăcut. Printre acestea se numără: recepţie, snackbar, tavernă cu specific grecesc, bar. 
Hotelul pune la dispoziţia turiştilor piscină pentru adulţi, piscină pentru copii şi sezlonguri gratuite la piscină. Pentru cei 
care caută mai multă acțiune există Hotelul Miraluna Seaside, la doar 500 de metri distanță , cu o gamă largă de facilități: 
piscină mare cu șezlonguri și umbrele de soare, tobogane cu apă, magazine de suveniruri, SPA, amfiteatrul pentru 
spectacole de seară, teren de tenis, basket, volei, biliard, fotbal pe plajă şi diferite sporturi nautice. Masa se serveşte în 
cadrul hotelului Miraluna Seaside. 

Facilități camere: Hotelul are 40 de camere spaţioase şi confortabile, dotate cu TV, telefon, aer condiţionat, frigider, baie 
cu duş/cadă, uscător de păr şi balcon/ verandă. 
Facilităţi pentru copii: O barcă pirat impresionantă și o piscină cu tobogane mari de apă sunt puse la dispoziţia copiilor în 
cadrul hotelului Miraluna Seaside. 
  

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTA 

SPECIALA 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 
până la 31.03 

Loc in DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

15.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 06.06, 19.09 499 € 374 € 399 € 414 € 

13.06, 20.06, 05.09, 12.09 527 € 395 € 422 € 437 € 
27.06, 04.07, 11.07, 18.07 567 € 425 € 454 € 471 € 
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 
599 € 449 € 479 € 497 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar 
/fiecare persoană 

15 € 

Supliment SGL 199 € 
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani la cazare 

în cameră DBL cu pat suplimentar 
85 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; 
Primul copil 2-12.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Supliment transfer aeroport Bucuresti: Braşov, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Buzău – 5 €/sens/pers; Galaţi, Brăila, 

Constanţa, Craiova – 9 €/sens/pers. 

Supliment transfer aeroport Cluj: Sibiu, Alba Iulia, Turda, Târgu Mureş, Bistriţa, Satu Mare, Baia Mare, Deva, Oradea – 5 

€/sens/pers. 
 
Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

REDUCERE 

De până la 25% la pachet 
Ofertă limitată până la 

epuizarea locurilor 
         



 
 

HOTEL EVI 3* 
www.evihotel.gr  

-all inclusive- 

– Faliraki – 

 
Localizare: Hotelul este situat în Faliraki, una dintre cele mai populare zone turistice ale Insulei Rodos, la 15 minute de 
mers pe jos până la plajă. Până în Rhodos Town sunt doar 14 km, iar aeroportul se află la 20 km distanţă. 
Plaja: Locaţia oferă plaje nisipoase, și numeroase posibilități de practicare a sporturilor acvatice. Şezlongurile şi 
umbreluţele sunt contra cost (aproximativ 8 euro/set: 2 sezlonguri şi o umbrelă). 
Facilităţi hotel: Oaspeții hotelului au la dispoziție recepţie, seif (contra-cost), acces internet în lobby (contra cost), cocktail 
bar, lounge cu televizor, snack bar, bar la piscină, restaurant și mini market. Hotelul oferă 2 piscine exterioare, cu umbrele 
şi şezlonguri gratuite, tenis de masă, volei, programe de animație ocazionale. 
Facilităţi camere: Hotelul dispune de 240 camere confortabile, împărţite în 9 clădiri. Acestea sunt dotate cu baie cu duș/ 
cadă, uscător de păr (disponibil la cerere la recepţie), telefon, aer condiţionat, TV (doar în camerele family), 
minibar/frigider, balcon sau terasă. 
Facilităţi pentru copii: Familiile cu copii pot găsi aici loc de joacă şi piscină pentru cei mici. 
 
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTA 

SPECIALA 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 
până la 31.03 

Loc in DBL cu 

REDUCERE 26% 

aplicată, până la 

31.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 19.09 425 € 298 € 315 € 332 € 
06.06, 12.09 464 € 325 € 343 € 362 € 

13.06 499 € 349 € 369 € 389 € 
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 

22.08, 29.08, 05.09 
507 € 355 € 375 € 395 € 

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 
15.08 

521 € 365 € 386 € 406 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar 
/fiecare persoană 

10 € 

Supliment SGL 150 € 
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani la cazare în 

cameră DBL cu pat suplimentar 
55 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; 
Primul copil 2-12.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
 
Supliment transfer aeroport Bucuresti: Braşov, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Buzău – 5 €/sens/pers; Galaţi, Brăila, 

Constanţa, Craiova – 9 €/sens/pers. 

Supliment transfer aeroport Cluj: Sibiu, Alba Iulia, Turda, Târgu Mureş, Bistriţa, Satu Mare, Baia Mare, Deva, Oradea – 5 

€/sens/pers. 

 
Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

 
 

 

REDUCERE 

De până la 30% la pachet 
Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 



 

 

HOTEL KOLYMBIA SKY 4* 
http://www.kolymbiasky.gr/en/ 

-all inclusive- 

– KOLYMBIA– 

 
Localizare: Hotelul Kolymbia Sky este situat la aproximativ 200 de metri de plaja cu nisip și pietricele. Oraşul Lindos şi 
Rhodos Town sunt la o distanţă de aproximativ 25 km, iar aeroportul la 35 km. 
Plaja: Hotelul oferă acces la plaja de tip golfuleţ, cu nisip. Şezlongurile şi umbreluţele sunt contra cost (aproximativ 8 
euro/set: 2 şezlonguri şi o umbrelă). 
Facilităţi hotel: Hotelul dispune de recepţie, bar cu terasă, lounge cu TV, restaurant, bar la piscină, snack bar şi 
minimarket. De asemenea, pune la dispoziţia turiştilor o piscină cu secţiune pentru copii, cu şezlonguri şi umbreluţe 
gratuite, teren de tenis, tenis de masă şi teren de joacă pentru copii. Accesul la internet Wi-Fi este gratuit pe întreaga zonă a 
hotelului. 
Facilităţi camere: Hotelul are un număr de 112 camere mobilate modern şi confortabil, având baie cu cadă, minibar, 
telefon, uscător de păr, TV, aer condiţionat (gratuit în perioada 01.06-20.09.2016), seif 
(contra cost) şi balcon. 
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

20% aplicată la 

cazare până la 

29.02 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 15% 

aplicată la cazare 

până la 15.05 

Locuri 

limitate 

26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 
24.05*, 30.05, 19.09 

499 € 399 € 424 € 449 € 

06.06 549 € 439 € 467 € 494 € 

13.06, 05.09, 12.09 599 € 479 € 509 € 539 € 
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08 
699 € 559 € 594 € 629 € 

29.08 724 € 579 € 615 € 652 € 

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 299 € 
Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani la cazare în 

cameră DBL cu pat suplimentar 
109 € 

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

Supliment transfer aeroport Bucuresti: Braşov, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Buzău – 5 €/sens/pers; Galaţi, Brăila, 

Constanţa, Craiova – 9 €/sens/pers. 

Supliment transfer aeroport Cluj: Sibiu, Alba Iulia, Turda, Târgu Mureş, Bistriţa, Satu Mare, Baia Mare, Deva, Oradea – 5 

€/sens/pers. 
Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

 

REDUCERE 

De până la 20% la pachet 
Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

                    



 

HOTEL MITSIS ALILA EXCLUSIVE 5* 

www.mitsishotels.com 
- all inclusive - 

– FALIRAKI – 

 
Faliraki este o destinație turistică populară, cu o întindere de 5 km de nisip. Deține cel mai mare parc acvatic din Europa, un parc istoric 
și un parc de distracție pentru familii și copii. 
Localizare: Hotel modern, nou, dat în folosință în 2013, situat pe plajă, în stațiunea Faliraki, hotelul este recomandat atât cuplurilor, cât 
şi familiilor cu copii. Staţia de autobuz este în faţa hotelului, iar până în Rhodos Town sunt doar 18 km. Aeroportul se află la 20 km 
distanţă. Este situat într-o locaţie superbă, aproape de foarte multe atracții şi puncte de interes, cum ar fi Galeria de Artă Modernă, 
Palatul Marelui Maestru şi terenul de golf Afandou. 
Plaja: Hotelul are acces la una dintre cele mai frumoase plaje ale Insulei Rodos. Plaja Faliraki este o fâşie lungă şi lată de nisip. Intrarea 
în apă este lină. Aceasta este amenajată cu sezlonguri şi umbreluţe gratuite. 
Facilități hotel: Hotelul Mitsis Alila oferă recepţie 24 h, portar, cameră de bagaje, lobby cu TV, sală de conferinţe, lift, piscină 
exterioară cu apă de mare, piscină interioară, sezlonguri şi umbreluţe gratuite la piscină, bar la piscină, parcare. Prosoapele sunt 
disponibile la plajă și piscină contra unui depozit, iar Şezlongurile şi umbreluţele sunt gratuite. Hotelul oferă restaurant, baruri, iar 
numeroase delicii gastronomice pot fi servite pe tot parcursul zilei, fără costuri suplimentare. Hotelul oferă de asemenea şi de sală de 
fitness, program de aerobic, teren de tenis, tenis de masă, billiard, darts, sporturi de apă. 
Facilități camere: Hotelul dispune de numeroase tipuri de cameră (standard, superior, camere family, junior suite). Toate camerele au 
telefon, TV satelit, aer condiționat, mini-frigider, seif (contra cost), acces internet Wi- Fi (contra cost), baie cu cadă sau cabină de duş, 
uscător de păr, proasoape şi papuci de baie, balcon sau terasă. 
Facilități pentru copii: Pentru cei mici hotelul oferă piscină pentru copii, loc de joacă, miniclub, serviciu de babysitting (la cerere, 
contra cost), baby cot gratuit, scaune înalte la restaurant. 

  

Plecări 

STANDARD FIRST BOOKING EARLY BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL MV 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 15% 

aplicată, până la 15.06 

LOCURI 

LIMITATE 

26.04, 03.05, 10.05  649 € 519 € 552 € 571 € 
17.05, 24.05* 786 €  629 € 668 € 692 € 

19.09 949 € 759 € 807 € 835 € 
30.05, 12.09 999 € 799 € 849 € 879 € 
06.06, 13.06 1036 € 829 € 881 € 912 € 

05.09 1049 € 839 € 892 € 923 € 
20.06, 29.08 1124 € 899 € 955 € 989 € 
27.06, 22.08 1210 € 968 € 1029 € 1065 € 
04.07, 11.07 1244 € 995 € 1057 € 1095 € 

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 
15.08 

1411 € 1129 € 1199 € 1242 € 

Reducere cazare în DBL SV şi Sharing Pool cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

25 € 

Supliment cameră SV/pers./sejur 55 € 
Supliment cameră Sharing Pool/ pers./sejur 390  € 

Supliment Family Room/pers./sejur 325 € 
Supliment Suite/pers./sejur 1475 € 

Supliment Junior Suite/pers./sejur 195 € 

Supliment SGL  400 € 

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

135 € 

Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-12.99 ani are cazare gratuită in Sharing pool, plăteste 150 euro 
transportul + taxe aeroport; Doi copii 2-12.99 ani au cazare gratuită în cameră Family si Suite, plătesc 150 € transportul + taxe 

aeroport. 
 
Supliment transfer aeroport Bucuresti: Braşov, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Buzău – 5 €/sens/pers; Galaţi, Brăila, Constanţa, Craiova – 9 

€/sens/pers. 
Supliment transfer aeroport Cluj: Sibiu, Alba Iulia, Turda, Târgu Mureş, Bistriţa, Satu Mare, Baia Mare, Deva, Oradea – 5 €/sens/pers. 
Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, 
acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

REDUCERE 

De până la 20% la pachet 
Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 



 
HOTEL MITSIS RODOS MARIS 5* 

www.mitsishotels.com 
- all inclusive - 

– KIOTARI– 

 

Mitsis Rodos Maris Resort & Spa este un hotel unic, situat pe coasta de sud-est a Insulei Rodos. Hotelul este ideal pentru cupluri și 
familii care caută cazare într-un loc liniștit. Încă din anul 1998 hotelul Mitsis Rodos Maris îşi invită oaspeţii să se bucure de serviciile şi 
facilităţile de înaltă calitate oferite de personalul specializat al resortului. 
Localizare: Hotelul este amplasat în Kiotari, direct pe plajă. Oraşul Lindos se află la doar 15 km distanţă, capitala insulei şi aeroportul 
la aproximativ 60 km, iar staţia de autobuz este lângă hotel. 
Plaja: Hotelul are acces la plaja cu nisip şi pietricele, ideală pentru familii cu copii, întrucât intrarea în apă este lină. Prosoapele de plajă 
sunt disponibile cu un depozit rambursabil, în timp ce umbrelele şi şezlongurile sunt disponibile gratuit. 
Facilităţi hotel: Hotelul, complet renovat în anul 2010, dispune de o recepţie 24 h, portar, schimb valutar, internet Wi-Fi gratuit în 
lobby, internet caffe, magazine, parcare gratuită. Hotelul Rodos Maris Resort & Spa dispune de mai multe restaurante cu diferite 
specilităţi internaţionale şi oferă băuturi, gustări și mese pe tot parcursul zilei, fără costuri suplimentare. Oferta All Inclusive include 
mic dejun, prânz și cină, plus gustări, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice & soft, băuturi calde și reci. Oaspeții pot alege între cele 3 
piscine și frumoasa plajă de nisip și pietricele. Conceput pentru toate tipurile de clienţi hotelul, oferă o gamă de sporturi și facilități de 
recreere gratuite: 2 terenuri de tenis, tenis de masă, aerobic, fotbal şi voley pe plajă, canoe, 2 tobogane de apă (unul pentru adulţi şi unul 
pentru copii). Dintre facilităţile contra cost fac parte biliardul şi un centru de sporturi de apă unde puteţi practica scuba diving sau puteţi 
face plimbări cu barca, banana şi jet ski-ul.  
Facilităţi camere: Amplasate în clădirea principală sau în grădinile luxuriante, toate cele 432 camere, bungalouri și apartamente sunt 
alese cu grijă și oferă tot confortul unui complex de 5 stele. Toate camerele hotelului sunt decorate modern, în culori calde şi mobilier 
din lemn, oferind tot confortul necesar oaspeţilor săi.  Acestea au în dotare aer condiţionat şi încălzire centralizată, internet Wi-Fi contra 
cost, telefon, TV satelit, minibar sau frigider, baie cu duş sau cadă, uscător de păr, podea din marmură şi balcon sau terasă. 
Facilităţi pentru copii: Hotelul oferă piscină pentru copii și loc de joacă, un tobogan de apă, mini club pentru copii de la 4 până la 12 
ani, şi club pentru adolescenți de la 12 până la 16 ani. Alte facilităţi pentru copii sunt serviciul de babysitting (contra cost), baby cot 
(gratuit), scaune înalte în restaurant. 

 

Plecări 

STANDARD FIRST BOOKING EARLY BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL MV 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 15% 

aplicată, până la 

15.06 

LOCURI 

LIMITATE 

 

26.04, 03.05, 10.05 599 € 479 € 509 € 539 € 
12.09, 19.09 674 € 539 € 573 € 607 € 

17.05, 24.05*, 30.05 719 € 575 € 611 € 647 € 
06.06 749 € 599 € 637 € 674 € 
13.06 774 € 619 € 658 € 697 € 
20.06 806 € 645 € 685 € 725 € 
05.09 818 € 654 € 695 € 736 € 

27.06, 15.08, 22.08, 29.08 899 € 719 € 764 € 809 € 
04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08 924 € 739 € 785 € 832 € 

Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană 25 € 

Supliment cameră SV/Bungalow SSV/pers./sejur 50 € 
Supliment Family Bungalow/ pers./sejur 155 € 
Supliment Maisonette SSV/pers./sejur 155 € 

Supliment SGL in Bungalow 295 € 
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani la cazare în cameră DBL STD, 

DBL SV, Bungalow SSV cu pat suplimentar 
150 € 

Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-12.99 ani plăteste 150 euro transportul + taxe aeroport; Doi copii 2-12.99 ani 
au cazare gratuită in Family Bungalow/ Maisonnette plătesc 150 € transportul + taxe aeroport. 

Supliment transfer aeroport Bucuresti: Braşov, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Buzău – 5 €/sens/pers; Galaţi, Brăila, Constanţa, Craiova – 9 

€/sens/pers. 

Supliment transfer aeroport Cluj: Sibiu, Alba Iulia, Turda, Târgu Mureş, Bistriţa, Satu Mare, Baia Mare, Deva, Oradea – 5 €/sens/pers. 

 

. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

REDUCERE 

De până la 20% la pachet 
Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
   

 



HOTEL MITSIS FALIRAKI BEACH 4* 

www.mitsishotels.com 
- all inclusive - 

– FALIRAKI– 

 

Hotelul Mitsis Faliraki Beach este un hotel de 4*+ din Insula Rodos, conceput pentru a depăşi aşteptările celor mai exigenţi oaspeţi, 
oferidu-le servicii şi facilităţi excelente.  
Localizare: Hotelul este situat pe coasta de est a Insulei Rodos, pe plajă, în centrul staţiunii Faliraki, la 15 km distanţă de oraşul 
Rodos şi la 20 de km de aeroport. Datorită poziţiei centrale în staţiunea Faliraki, renumită pentru plajă şi distracţie, oaspeţii hotelului 
se pot bucura de numeroase activităţi: shopping la magazinele de suveniruri, relaxare la tavernele tradiţionale, distracţie pe timpul 
nopţii în cluburi sau la karaoke. 
Plaja: Hotelul are acces la una dintre cele mai frumoase plaje ale Insulei Rodos. Plaja Faliraki este o fâşie lungă şi lată de nisip. 
Intrarea în apă este lină. Aceasta este amenajată cu sezlonguri şi umbreluţe (contra cost – aproximativ 8 euro/set: 2 şezlonguri şi o 
umbrelă). 
Facilităţi hotel: Hotelul Mitsis Faliraki Beach se laudă cu personal specializat, recepţie funcţională 24 h, portar, serviciu de 
concierge, cameră de bagaje, spălătorie, Wi-Fi gratuit în locurile publice. Hotelul dispune de asemenea de următoarele facilităţi: 4 
restaurante à la carte, 1 restaurant buffet, bar, snack bar, pisicină cu umbreluţe şi şezlonguri gratuite, parcare. Pentru cei pasionaţi de 
mişcare hotelul dispune de teren de tenis, biliard, tenis de masă, aerobic, voley pe plajă, darts, teren de baschet, echitaţie, sporturi de 
apă (jet-ski, banana, canoes, windsurfing, scuba diving), închirieri biciclete. Pentru oaspeţii ce doresc o relaxare mai intensă, centru 
SPA al hotelului le stă la dispoziţie (contra cost). O echipă de animație multilingvă oferă un program de divertisment interesant pe tot 
parcursul zilei și noaptea cu jocuri, spectacole muzicale, cabaret, spectacole, concursuri, etc. O dată pe săptămână, o orchestră cu 
dansatori locali invită toţi oaspeții la un festival tradițional grecesc! Seara karaoke este de asemenea organizată o dată pe săptămână. 
Facilităţi camere: Toate cele 348 de camere sunt complet renovate oferind tot confortul unui hotel de 4*. 29 de camere sunt situate 
într-o zonă cu piscină separată. Camerele acestui hotel au vedere la mare sau la gradină fiind dotate cu aer condiţionat, baie cu cadă / 
duș, uscător de păr, linie telefonică directă, mini-frigider, TV prin satelit, balcon / terasă, seif (contra cost). 
Facilităţi pentru copii: Hotelul Mitsis Faliraki Beach este recomandat familiilor cu copii datorită numeroaselor facilităţi dedicate 
acestora. Mini Clubul hotelului are grijă ca, copiii dumneavoastră să se distreze pe timpul zilei, oferind o atmosferă prietenoasă și 
sigură. Copiii sunt supravegheaţi de personal calificat, la cerere se poate oferi serviciu de babysitting (contra cost), baby cot la cerere 
(gratuit), piscină pentru copii cu tobogane. 

  

Plecări 

STANDARD FIRST BOOKING EARLY BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL MV 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

29.02 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 15% 

aplicată, până la 

31.05 

LOCURI 

LIMITATE 

26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05* ,30.05 744 € 595 € 632 € 655 € 

19.09 774 € 619 € 658 € 681 € 
06.06 849 € 679 € 722 € 747 € 

13.06, 12.09 874 € 699 € 743 € 769 € 
20.06, 05.09 931 € 745 € 791 € 819 € 
27.06, 29.08 1049 € 839 € 892 € 923 € 

22.08 1099 € 879 € 934 € 967 € 
04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 1119 € 895 € 951 € 985 € 

Supliment SGL MV 500 € 
Supliment camera DBL SV/ pers./sejur 150 € 
Supliment camera Family/ pers./sejur 310 € 

Supliment camera Sharing Pool/ pers./sejur 225 € 
Reducere cazare în DBL MV/ SV cu pat suplimentar/fiecare persoană 25 € 
Reducere primul copil 2-12.99 ani la cazare în cameră DBL SV cu pat 

suplimentar 
130 € 

Reducere al doilea copil 2-12.99 ani la cazare în cameră Family  75 € 
Un copil 2-12.99 ani are cazare gratuită în DBL MV, cameră Family și Sharing pool, 

 plăteste 150 euro transportul + taxe aeroport. 
Supliment transfer aeroport Bucuresti: Braşov, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Buzău – 5 €/sens/pers; Galaţi, Brăila, Constanţa, Craiova 

– 9 €/sens/pers. 

Supliment transfer aeroport Cluj: Sibiu, Alba Iulia, Turda, Târgu Mureş, Bistriţa, Satu Mare, Baia Mare, Deva, Oradea – 5 €/sens/pers. 

Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

REDUCERE 

De până la 20% la pachet 
Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

     



HOTEL MITSIS GRAND 5* 

www.mitsishotels.com 
- all inclusive - 

– RODOS TOWN– 

 

Localizare: Hotelul Mitsis Grand se află peste drum de plajă, situat central în capitala Insulei Rodos înconjurată de apele cristaline 
ale Mării Egee. Cele mai importante atracții turistice ale Insulei Rodos se află în imediata apropiere a hotelului. Printre acestea, 
amintim Orașul Vechi, Cetatea Cavalerilor, portul Mandraki, precum și numeroase restaurante, baruri și magazine, dar și Cazinoul. 
Distanţa până la aeroport este de 15 km.  
Plaja: Hotelul are acces la plaja cu pietricele. Aici Şezlongurile şi umbrele sunt cu taxă (aproximativ 8 euro/set: 2 sezlonguri şi o 
umbrelă). 
Facilităţi hotel: Hotelul Mitsis Grand este cunoscut pentru serviciile sale de înaltă clasă și facilitățile deosebite. Hotelul oferă 
oaspeţilor săi recepţie 24 h, portar, schimb valutar, serviciu de închiriere maşini, spălătorie, acces internet wireless, sală de conferinţă, 
parcare. Oaspeţii se pot bucura de un mic dejun relaxant, prânz sau cină la unul dintre restaurante sau pot savura un cocktail fabulos 
într-unul din barurile hotelului. Turiştii pot alege pentru relaxare între cele 2 piscine în aer liber cu apă de mare, o piscină interioară și 
frumoasa plajă cu pietriș. Prosoapele sunt disponibile la plajă și piscină contra unui depozit, iar şezlongurile şi umbrelele sunt gratuite 
la piscină. Pentru cei mai activi hotelul oferă gratuit teren de tenis, sală de fitness şi contra cost sală de jocuri, sporturi de apă (wind-
surfing, canoe, scuba-diving, banana, plimbări cu barca). 
Facilități camere: Hotelul dispune de 405 camere luxoase şi confortabile. Fiecare cameră este o oază de linişte şi relaxare şi au 
următoarele facilități: telefon, TV satelit, aer condiţionat şi sistem de încălzire centralizat, minibar, seif, baie cu cadă/duş, uscător de 
păr, balcon sau terasă, vedere la mare sau la piscină. 
Facilităţi pentru copii: Pentru cei mici hotelul oferă piscină pentru copii, loc de joacă, serviciu de babysitting (la cerere, contra cost), 
baby cot gratuit, scaune înalte la restaurant. 

  

Plecări 

STANDARD FIRST BOOKING 
EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL MV 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

29.02 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 15% 

aplicată, până la 

30.04 

LOCURI 

LIMITATE 

26.04 649 € 519 € 552 € 571 € 
03.05, 10.05 686 € 549 € 583 € 604 € 

17.05 774 € 619 € 658 € 681 € 
24.05*, 30.05, 19.09 794 € 635 € 675 € 699 € 

06.06, 13.06, 20.06, 12.09 849 € 679 € 722 € 747 € 
05.09 899 € 719 € 764 € 791 € 

27.06, 04.07, 11.07, 22.08, 29.08 940 € 752 € 799 € 827 € 
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 980 € 784 € 833 € 862 € 

Supliment SGL MV 230 € 

Supliment DBL SV/pers./sejur 30 € 

Reducere cazare în DBL MV si SV cu pat suplimentar/fiecare 
persoană 

25 € 

Supliment Suite/pers./sejur 535 € 

Un copil 2-12.99 ani are cazare gratuită  și plăteste 150 euro transportul + taxe aeroport. 

 
Supliment transfer aeroport Bucuresti: Braşov, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Buzău – 5 €/sens/pers; Galaţi, Brăila, Constanţa, Craiova 

– 9 €/sens/pers. 

Supliment transfer aeroport Cluj: Sibiu, Alba Iulia, Turda, Târgu Mureş, Bistriţa, Satu Mare, Baia Mare, Deva, Oradea – 5 €/sens/pers. 

 
Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

REDUCERE 

De până la 20% la pachet 
Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

     


