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                  Rodos – Insula Soarelui 
 

 

P L E C A R I  

• In fiecare Luni incepand cu 29 mai 

 

P L E C A R I  D I N  

• Bucuresti, Cluj Napoca 

Supliment plecare din Cluj - 

30€/pers 

 

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; 

• Asigurare medicala de calatorie si 

asigurarea storno; 

• Taxele de intrare la obiectivele 

turistice 

• Alte taxe si cheltuieli persoanale 

• Programe optionale 

 

 

 

 

 

 

 

Program  

 

� ZIUA 1 – Catre 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 – Va recomandam urmatoarele excursii optionale 

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.  
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B I N E  D E  S T I U T  

Turiștii se vor prezenta la aeroport 
cu 3 ore înainte de plecare. 

Se pleacă din Filerimos după o pauză pentru a servi o cafea grecească sau 
lichiorul tradițional “șapte ierburi”. 
 

� ZIUA 8 – Din nou acasa 

În cursul zilei se realizează transferul la aeroport, pentru întoarcerea în ţară. 
 

Atracții 

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.  
 
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 

 

 

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. 
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  

I n s u l a  s e  b u c u r ă  d e  u n  

c l i m a t  d e  t i p  

m e d i t e r a n e a n ,  c u  v e r i  

î n s o r i t e  ș i  u s c a t e  ș i  c u  

i e r n i  b l â n d e  ș i  p l o i o a s e .  

Î n  p e r i o a d a  e s t i v a l ă ,  

t e m p e r a t u r i l e  s u n t  î n t r e  

1 7 ° c  ș i  2 9 ° c .  
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Hotel Anavadia 4* - All inclusive 
www.anavadia.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 15.04 

29.05, 05.06 532 € 399 € 426 € 
12.06, 11.09, 18.09, 25.09 572 € 429 € 458 € 
19.06, 26.06 599 € 449 € 479 € 
04.09 624 € 468 € 499 € 
03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 
14.08, 21.08, 28.08 

665 € 499 € 532 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/ fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 290 € 
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-12.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 
 

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 
earlybookingului iar restul de 
plata cu 21 zile inainte de plecare. 
Rezervările făcute în perioada de 
first boking/early booking nu 
permit modificări de nume sau 
anulări. Reducerile se aplică doar 
la pachetul de bază, acestea nu se 
aplică la taxe sau suplimente. 

 

Hotelul Anavadia 4* se află într-una dintre cele mai pitoreşti staţiuni din Rodos, 
Kolymbia, la doar câţiva kilometri distanţă de Faliraki. 

� Localizare 

Hotelul Anavadia 4* este localizat în zona Kolymbia, la doar 10-15 minute distanţă de 
centrul staţiunii. Cea mai apropiată plajă este la 650 metri. Aeroportul Internaţional 
din Rodos se găseşte la distanţa de 25 km. 

� Facilitățile hotelului 

Hotelul dispune de recepţie, lobby, restaurant cu specific grecesc şi internaţional. De 
asemenea oaspeţii se pot bucura de o piscină în aer liber cu şezlonguri şi umbreluţe, 
bar la piscină, parcare privată. 

� Facilitățile camerelor 

Hotelul a fost complet renovat în perioada 2009-2010, remarcându-se prin 
materialele şi decorurile modern folosite. Cele 40 camere luxoase sunt dotate cu 
balcon mare sau terasă, telefon, aer condiţionat, TV cu posturi prin satelit, baie 
privată cu uscător de păr, minifrigider, conexiune Wi-fi contracost 

� Plaja 

Hotelul are acces la plaja publică cu nisip şi pietricele. Hotelul oferă transfer shuttle 
bus gratuit la plajă. Şezlongurile şi umbreluţele sunt contra cost. 



 
4

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 

Loc în DBL 

BEST DEAL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL BEST DEAL 

cu REDUCERE 35% 

aplicată până la 31.01 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL BEST DEAL cu 

REDUCERE 30% 

aplicată până la 31.03 

29.05 383 € 249 € 268 € 
05.06, 18.09, 25.09 460 € 299 € 322 € 
12.06, 11.09 500 € 325 € 350 € 
19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 
28.08, 04.09 

521 € 339 € 365 € 

Reducere cazare in camera DBL cu 
pat suplimentar/ fiecare persoană 

10 € 

Supliment SGL 140 € 
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani 
cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar 

60 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

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

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

              

Hotel Evi 3* - all inclusive 
www.evihotel.gr 

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 early 
bookingului. 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. 

 

CAMERE STANDARD 

Reducerile sunt valabile pentru 
plata unui avans la înscriere de 30% 
, 60% pana la expirarea 
earlybookingului iar restul de plata 
cu 21 zile inainte de plecare. 
Rezervările făcute în perioada de 
first boking/early booking nu permit 
modificări de nume sau anulări. 
Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se 
aplică la taxe sau suplimente. 

 

� 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. 
 

� Facilitățile hotelului 

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. 
 

� Facilitățile camerelor 

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, minibar/frigider, balcon sau terasă. 
 

� Facilități pentru copii 

Familiile cu copii pot găsi aici loc de joacă şi piscină pentru cei mici. 
 

� 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). 
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DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 

Loc în 

DBL  

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

30% aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 25% 

aplicată până la 31.05 

29.05 383 € 268 € 287 € 
05.06, 18.09, 25.09 460 € 322 € 340 € 
12.06, 11.09 500 € 350 € 370 € 
19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 
28.08, 04.09 

521 € 365 € 386 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/ fiecare persoană 

10 € 

Supliment SGL 140 € 
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani 
cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar 

60 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   
Un copil 2-12.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport. 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
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Hotel Evita Beach 3* - All inclusive 
 

 

 

 

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 31.05 

29.05, 05.06 532 € 399 € 426 € 
12.06, 11.09, 18.09, 25.09 572 € 429 € 458 € 
19.06, 26.06, 03.07, 04.09 624 € 468 € 499 € 
10.07, 17.07, 28.08 665 € 499 € 532 € 
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 692 € 519 € 554 € 
Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/ fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 270 € 
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-12.99 ani 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 
earlybookingului iar restul de plata 
cu 21 zile inainte de plecare. 
Rezervările făcute în perioada de 
first boking/early booking nu permit 
modificări de nume sau anulări. 
Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se 
aplică la taxe sau suplimente. 

 

� Localizare 

Hotelul Evita Beach este situat în zona de sud a staţiunii Faliraki, la 180 de metri 
de cea mai apropiată plajă de nisip și la doar 15 minute de mers pe jos de centrul 
orașului Faliraki, cunoscut pentru numeroasele restaurante, cluburi şi viaţa de 
noapte. 

� Facilitățile hotelului 

Complet renovat în anul 2016, hotelul Evita Beach dispune de recepţie 24 h, 
restaurant, bar, piscină în aer liber pentru adulţi şi copii, şezlonguri şi umbreluţe 
gratuite la piscină, bar la piscină, internet Wi-Fi gratuit în zonele publice, gradină 
spaţioasă. 

� Facilitățile camerelor 

Toate cele 75 de camera ale hotelului sunt dotate cu aer conditionat gratuit, seif 
(10 euro/7 nopti), TV prin satelit, mini-frigider, baie cu dus si balcon, 

� 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 şezlonguri şi umbreluţe contra cost 
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Hotel Evita Sunconnect 4* - 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 15.05 

29.05, 18.09, 25.09 665 € 466 € 499 € 
05.06, 12.06, 11.09 705 € 494 € 529 € 
19.06, 04.09 753 € 527 € 565 € 
26.06, 03.07, 10.07 799 € 559 € 599 € 
17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 
28.08 

839 € 587 € 629 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/ fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 380 € 
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-12.99 ani 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 
earlybookingului iar restul de 
plata cu 21 zile inainte de plecare. 
Rezervările făcute în perioada de 
first boking/early booking nu 
permit modificări de nume sau 
anulări. Reducerile se aplică doar 
la pachetul de bază, acestea nu se 
aplică la taxe sau suplimente. 

 

Hotelul Evita SunConnect Resort este un hotel nou, costruit în anul 2015 într-o zonă 
liniştită din staţiunea Faliraki. Fie că sunteţi o familie cu copii sau un cuplu, hotelul 
SunConnect vă asigură că vă veți bucura din plin de vacanţa dumneavoastră. 

� Localizare 

Hotelul Evita SunConnect este localizat în staţiunea Faliraki, la 1 km de centrul 
staţiunii cunoscut pentru cluburi şi viaţă de noapte. Oraşul Rodos este situat la 12 km 
distanţă, iar aeroportul Internaţional la 18 km. 

� Facilitățile hotelului 

Hotelul SunConnect pune la dispoziţia oaspeţilor recepţie deschisă non-stop, 
restaurant, bar, o piscină în aer liber cu secţiune pentru copii, aqua park, bar la 
piscină, şezlonguri şi umbreluţe gratuite la piscină, loc de joacă pentru copii, facilităţi 
barbeque, gradină, conexiune Wi-fi gratuită, tenis de masă, biliard, darts, aerobic, 
servicii închiriere auto şi biciclete, servicii fax/Xerox, parcare private gratuită. Hotelul 
organizează seri specifice de 6 ori pe săptămână: karaoke, seară grecească, diferite 
concursuri. 

� Facilitățile camerelor 

Camerele hotelului Evita SunConnect Resort au balcon, aer condiţionat, izolare fonică, 
TV cu posturi prin satelit, seif, baie privată cu uscător de păr, minifrigider, serviciu 
trezire, conexiune Wi-fi gratuită. 

� Plaja 

Cea mai apopiată plajă este plaja Kathara la 600 de metri. Aici şezlongurile şi 
umbreluţele sunt contra cost. 
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Hotel Mitsis Alila Exclusive 5* - All inclusive 
www.mitsishotels.com 

 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 

Loc în DBL 

MV 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 15% 

aplicată până la 31.05 

29.05 999 € 799 € 849 € 
05.06, 18.09 1099 € 879 € 934 € 
12.06, 19.06, 26.06, 11.09  1199 € 959 € 1019 € 
03.07, 10.07, 21.08, 28.08, 04.09 1315 € 1052 € 1118 € 
17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08 1499 € 1199 € 1274 € 
Reducere cazare în DBL / DBL SV cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

30 € 

Supliment cameră Superior 
SV/pers./sejur 

60 € 

Supliment cameră Family Private Pool/ 
pers./sejur 

430  € 

Supliment Family Room/pers./sejur 360 € 
Supliment Suite/pers./sejur 1700 € 
Supliment Junior Suite SV/pers./sejur 250 € 
Supliment SGL  430 € 
Reducere primul copil 2-12.99 ani la 
cazare în cameră DBL/ DBL SV cu pat 
suplimentar 

160 € 

Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Doi copii 2-12.99 ani au cazare gratuită în cameră Family şi Family Private 
Pool, plătesc 140 € transportul + taxe aeroport. 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
 

 

� 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. 

� Facilitățile hotelului 

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.. 

� Facilitățile camerelor 

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. 

� 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. 

� Facilitati 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. 

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 earlybookingului iar 
restul de plata cu 21 zile 
inainte de plecare. Rezervările 
făcute în perioada de first 
boking/early booking nu 
permit modificări de nume 
sau anulări. Reducerile se 
aplică doar la pachetul de 
bază, acestea nu se aplică la 
taxe sau suplimente. 
 

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. 
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Hotel Mitsis Faliraki Beach 5* - All inclusive 

 

  

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 

Loc în DBL 

SSV 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL SSV cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 15% 

aplicată până la 31.05 

29.05 744 € 595 € 632 € 
05.06, 18.09 849 € 679 € 722 € 
12.06 874 € 699 € 743 € 
11.09 924 € 739 € 785 € 
19.06 931 € 745 € 791 € 
26.06 1049 € 839 € 892 € 
28.08, 04.09 1099 € 879 € 934 € 
03.07, 10.07 1119 € 895 € 825 € 
17.07 1169 € 935 € 994 € 
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 1248 € 999 € 1062 € 
Supliment SGL SSV 460 € 
Supliment camera DBL SV/ pers./sejur 150 € 
Supliment camera Family/ pers./sejur 310 € 
Supliment Quadrupla/ pers./sejur 140 € 
Reducere cazare în DBL MV/ SV cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

25 € 

Primul copil 2-12.99 ani are cazare gratuită, plăteste 140 euro transportul + taxe aeroport. 
Al doilea copil 2-12.99 ani are cazare gratuită cazare în camera Quadruplă şi Family, plăteste 140 euro 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 
earlybookingului iar 
restul de plata cu 21 zile 
inainte de plecare. 
Rezervările făcute în 
perioada de first 
boking/early booking nu 
permit modificări de 
nume sau anulări. 
Reducerile se aplică doar 
la pachetul de bază, 
acestea nu se aplică la 
taxe sau suplimente. 
 
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.  

www.mitsishotels.com 

� 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.  

� Facilitățile hotelului 

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.  

� Facilitățile camerelor 

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). 

� 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). 

� Facilitati 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. 
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Hotel Mitsis Grand 5* - All inclusive 
www.mitsishotels.com 

 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 

Loc în DBL 

MV 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL MV cu 
REDUCERE 15% 

aplicată până la 30.04 

29.05, 18.09 794 € 635 € 675€ 
05.06, 12.06, 19.06 849 € 679 € 722 € 
26.06 874 € 699 € 743 € 
03.07, 10.07, 28.08, 04.09, 11.09 899 € 719 € 764 € 
17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08 989 € 791 € 841 € 
Supliment SGL MV 230 € 
Supliment DBL SV/pers./sejur 40 € 
Reducere cazare în DBL MV si SV cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

25 € 

Supliment Suite/pers./sejur 600 € 
Reducere primul şi al doilea copil 2-12.99 ani 
în cameră cu 2 adulţi 

180 € 

Primul şi al doilea 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 
earlybookingului iar 
restul de plata cu 21 zile 
inainte de plecare. 
Rezervările făcute în 
perioada de first 
boking/early booking nu 
permit modificări de 
nume sau anulări. 
Reducerile se aplică doar 
la pachetul de bază, 
acestea nu se aplică la 
taxe sau suplimente. 
.  

 

� 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..  

� Facilitățile hotelului 

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).  

� Facilitățile camerelor 

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. 

� Plaja 

Hotelul are acces la plaja cu pietricele. Aici Şezlongurile şi umbrele sunt cu taxă (aproximativ 8 
euro/set: 2 sezlonguri şi o umbrelă). 

� Facilitati 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. 
 



 
11

Hotel Mitsis Rodos Maris 5* - All inclusive 
www.mitsishotels.com 

 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 

Loc în DBL 

MV 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL MV cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL MV cu 
REDUCERE 15% 

aplicată până la 31.05 

29.05 719 € 575 € 611 € 
05.06 749 € 599 € 637 € 
12.06 774 € 619 € 658 € 
19.06 806 € 645 € 685 € 
26.06 899 € 719 € 764 € 
03.07 924 € 739 € 785 € 
10.07 974 € 779 € 828 € 
17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08 999 € 799 € 849 € 
04.09 818 € 654 € 695 € 
11.09, 18.09 674 € 539 € 573 € 
Reducere cazare în DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

25 € 

Supliment SGL  430 € 
Supliment cameră SV/Bungalow /pers./sejur 40 € 
Supliment cameră Bungalow SV /pers./sejur 80 € 
Supliment Family/ pers./sejur 300 € 
Supliment Maisonette /pers./sejur 600 € 
Al 2-lea copil 2-12.99 ani la cazare în Bungalow 
/ Bungalow SV cu pat suplimentar 

90 € 

Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-12.99 ani plăteste 140 euro transportul + taxe aeroport; Doi copii 
2-12.99 ani au cazare gratuită in Family / Maisonnette plătesc 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 
earlybookingului iar restul 
de plata cu 21 zile inainte 
de plecare. Rezervările 
făcute în perioada de first 
boking/early booking nu 
permit modificări de nume 
sau anulări. Reducerile se 
aplică doar la pachetul de 
bază, acestea nu se aplică 
la taxe sau suplimente. 
 
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.  

 

� 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. 

� Facilitățile hotelului 

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.  

� Facilitățile camerelor 

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. 

� 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. 

� Facilitati 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. 
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Hotel Modul 3* - mic dejun 
www.modulhotel.gr 

 

 

 

 

 

DATE DE PLECARE 2017 

STANDARD 

Loc în DBL  
FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 

35% aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu REDUCERE 25% 

aplicată până la 31.05 

29.05 284 € 185 € 213 € 
05.06 327 € 213 € 245 € 
12.06, 19.06, 18.09, 25.09 369 € 240 € 277 € 
26.06 399 € 259 € 299 € 
03.07, 04.09, 11.09 427 € 278 € 320 € 
17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 
21.08, 28.08 

499 € 324 € 374 € 

Reducere cazare in camera DBL cu pat 
suplimentar/ fiecare persoană 

5 € 

Supliment SGL 110 € 
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-13.99 ani 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 
earlybookingului iar restul de plata 
cu 21 zile inainte de plecare. 
Rezervările făcute în perioada de 
first boking/early booking nu permit 
modificări de nume sau anulări. 
Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se 
aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

� Localizare 

Hotelul este situat pe strada principală ce leagă staţiunea Faliraki de oraşul 
Rodos, la aproximativ 20 minute de plajă. Până în Rhodos Town sunt 14 km, iar 
aeroportul se află la 20 km. 

� Facilitățile hotelului 

Hotelul dispune de recepţie, restaurant, piscină în aer liber, parcare 
� Facilitățile camerelor 

Toate camerele hotelului dispun de balcon, aer condiţionat (7 euro/zi), internet 
Wi-Fi gratuit, mini-frigider, baie proprie, televizor.ul 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, 
minibar/frigider, balcon sau terasă. 

� Plaja 

Hotelul are acces la plaja publică, nisipoasă, amenajată cu şezlonguri şi 
umbreluţele contra cost (8 euro/set). 


