
 
 
 

 
 

 

 

                             Charter Avion - Plaja la Marea Ionica      

 

 

 
 

 

 
 

     – în fiecare Luni – 
 

 

 
 

8 zile/7 nopți 
 

 

 

 

Bucureşti 
Timisoara, Iasi, Cluj-

Napoca  
Supliment plecari din tara  

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  

 

 
 
 
Insula este recunoscută pentru 
producţia de măsline, ulei de 
măsline şi vinuri. Alte produse 
locale pe care le puteţi 
achiziţiona sunt apa de colonie 
din iasomie (floarea cea mai 
răspândită de pe insulă), obiecte 
din piele şi bijuterii.  
 
Specialităţile culinare locale pe 
care le puteţi savura sunt lodotiri 
- brânză, pui umplut sau iepure 
umplut, tocană de ceapă, 
skordostoumbi melitzana - 
tocană de vinete în sos de ceapă, 
ostropel de vită şi tsilipourlo o 
mâncare de Paşte din măruntaie 
de ied sau miel, mandolato a 
nuga sau pasteli – seminţe de 
susan caramelizate cu miere. 
 

 

 
ZIUA  1  -  Către Zakynthos… 
Întâlnire la aeroport cu reprezentantul agenţiei 
pentru formalităţile de check-in şi îmbarcare. 
Ajunşi în aeroport în Insula Zakynthos turişti 
se pregătesc pentru transfer către hotel, unde se 
vor caza. 
 

ZIUA 2 - 7 Vă recomandăm următoarele 

excursii opţionale: 
Excursie cu vaporul  
Ne îmbarcăm la ora 09:30 din portul 
Zakynthos pe un vas de croazieră care va avea 
opriri la: Peşterile Albastre pentru fotografii 
(se disting prin arcele create de eroziune prin 
care se poate pătrunde în peşteri şi prin 
culoarea apei azur – care se reflectă în ele), la 
plaja Navagio pentru înot (cea mai celebră 
plajă de pe insulă, datorită naufragiului unui 
vas în anii ‘80 ), la Keri pentru fotografii ale 
rocilor Mikri Megali şi Mikri Myzithra care 
ţâşnesc din mare ca nişte piramide şi pentru 
înot şi la Vassilikos pentru înot. 
 
 

Turul insulei  
Plecare la ora 09.00 într-un tur al insulei în 
care vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, din 
oraşul Zakynthos, una din cele trei clădiri care 
au scăpat intacte după cutremurul din 1953  
unde se găseşte sicriul  Sfântului Dionysios – 
patronul insulei, precum şi Muzeul Eclesiastic 

al  Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de 
oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian 
construit pe ruinele vechii acropole. 
Excavaţiile din această zonă au adus la 
suprafaţă biserici din toate perioadele, din 
antichitate până în timpul dominaţiei britanice; 
Anaphonitria, mănăstirea unde Sf. Dionysios, 
patronul insulei, a fost călugăr. Oprire pentru 
cumpărături în staţiunea Volimes care este 
celebră pentru covoarele şi mătasea fabricate 
manual; plaja Navagio se poate admira de pe 
stâncă, aceasta fiind accesibilă doar pe mare. 
La Agios Nikolaos vizită opţională la Peşterile 

Albastre. Vizită la o cramă locală unde puteţi 
degusta şi cumpăra vinuri. 

Excursie la Marathonisi 
Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din 
portul Agios Sostis către Lithakia. Vizită 
pe Insula Marathonisi pe a cărei plajă 
broaştele ţestoase Caretta-Caretta (specie 
pe cale de dispariţie şi protejată prin 
lege) se adăpostesc şi îşi depun ouăle. 
Olympia – locul naşterii Jocurilor 

Olimpice 
Ne îmbarcăm pe feribotul care pleacă din 
portul Zakynthos către portul Killini. În 
mijlocul văii Iliei, unul dintre cele mai 
vechi oraşe-stat din Peloponez, se află 
Olimpia, unde în epoca preistorică la 
fiecare 4 ani erau organizate jocuri în 
onoarea lui Zeus Olympianul. Chiar şi în 
zilele noastre flacăra olimpică este 
aprinsă la fiecare patru ani în sanctuarul 
antic al Olimpiei şi de aici transportată în 
statul unde se vor desfăşura jocurile. 
Vizita la situl arheologic. Timp liber 
pentru cumpărături şi prânz. 
Kefallonia 
Traversare cu feribotul din portul St. 
Nikolas către portul Pessada din 
Kefallonia, de unde vom porni în turul 
insulei cu autocarul. În Kefallonia, cea 
mai mare insulă din Marea Ionica veţi 
putea vizita Mănăstirea şi Biserica Sf. 

Gherasim (patronul insulei), cea mai 
venerată biserică de pe insulă, sub ea 
aflându-se o peşteră în care a locuit şi s-a 
rugat Sfântul. În mănăstire se află 
moaştele Sfântului într-un sicriu de 
argint; Peştera Drogarati  - localizată la 
câţiva km de Sami, are două părţi dintre 
care una este accesibilă publicului, aici 
având loc concerte datorită acusticii 
foarte bune; Peştera Melissani situată 
tot lângă Sami are forma literei B, cu 2 
camere separate de o mică insulă în 
centru. Apa este incredibil de limpede şi 
curată, un amestec de apă de mare şi apă 
dulce, văzându-se perfect fundul lacului 
şi în locurile cele mai adânci. De 
asemenea vom vizita Argostoli, capitala 
insulei, asezată în golful Livadi, care 
desparte insula în două părţi inegale. 
Timp liber pentru prânz şi cumpărături. 
 

ZIUA 8 – Din nou acasă...   
În cursul zilei se realizează transferul la 
aeroport, pentru întoarcerea în ţară. 
Sosim în Bucureşti pe aeroportul 
Otopeni. 

Plecări 

Durată 

Conditii inscriere 

Plecări din 

Bine de ştiut 

De la 195 euro 
 



     

 
   

Insula Zakynthos este vestită pentru 
frumuseţea plajelor sale largi şi nisipoase 
(din Vassilikos, Laganas, Kalamaki, Tsilivi 
şi Alykes) şi pentru broaştele ţestoase 
Caretta - Caretta, specie protejată de lege. 
Vegetaţia insulei este bogată şi verde cu 
plantaţii de măslini, citrice şi păduri de pini. 
Plajele sunt răsfirate pe coasta de nord, sud 
şi est, dar cele mai frumoase şi mai întinse 
se află în sud, unde s-a dezvoltat un puternic 
centru turistic. 
    Plaja cu epava unui vapor (Navagio) 
este o imagine reprezentativă a insulei în 
toată lumea şi unul din punctele turistice 
cele mai vizitate. Deşi iniţial se chema 
Agios Georgios, această plajă a fost 
redenumită (Navagio) după naufragiul din 
1983 a unui vas ce transporta ţigări de 
contrabandă. Apele mării au împins epava 
pe ţărm, iar nisipul a acoperit-o până la 
jumătate. Este una din cele mai celebre şi 
fotografiate plaje din lumea întregă, fiind 
inclusă pe bună dreptate în topul primelor 
10. 
     Capitala insulei are acelaşi nume, este 
situată pe coasta de est, într-un golf, şi este 
centrul comercial şi principalul port al 
insulei. Oraşul cunoscut în trecut ca 
« Veneţia Sudului » a fost reconstruit după 
ce cutremurul din 1953 şi incendiul care i-a 
urmat a distrus oraşul vechi cu conacele şi 
clădirile sale elegante, oraşul cel nou 
încercând să păstreze pe cât posibil stilul 
veneţian şi bizantin al  oraşului vechi.  
 

     Staţiunea Laganas, cea mai mare şi 
mai aglomerată staţiune de pe insulă a 
apărut pentru a satisface afluxul mare de 
turişti în zonă. Marea este aici marginită de 
o plajă cu nisip foarte fin, lungă de 9 km, 
cea mai mare de pe insulă şi una din cele 
mai mari din Grecia. Principala atracţie sunt 
broaştele ţestoase Caretta-Caretta, specie pe 
cale de dispariţie, protejată de lege. 
Staţiunea oferă  multe restaurante, taverne, 
cafenele, cluburi, magazine de suveniruri, 
centre de închiriat maşini şi biciclete şi 
condiţii ideale pentru sporturi nautice. 

 

Staţiunile, aflate în apropierea capitalei ( la 
maxim 20 km distanţă ) oferă o vacanţă plăcută 
în ritmul ales de dumneavoastră: plajă şi baie, 
shopping, mari magazine şi boutiq-uri cu 
suveniruri, sporturi maritime, viaţă de noapte, 
excursii pentru descoperirea frumuseţii 
sălbatice a insulei, reculegere în biserici sau 
pur şi simplu odihnă pe malul mării. 
    Staţiunea Tsilivi este una din cele mai 
importante staţiuni de pe insulă, situată la 4 km 
de capitala Zakynthos. Este înconjurată de 
livezi de măslini, vii şi grădini cu pomi 
fructiferi, iar plaja cu nisip fin, lungă de 4 km 
deţine distincţia “Steagul Albastru”. Pe  plajă 
puteţi găsi umbreluţe, şezlonguri şi taverne, iar 
în staţiune puteţi savura specialităţi culinare 
locale şi internaţionale în restaurante excelente, 
taverne şi vă puteţi bucura de viaţă de noapte 
în cluburi, pub-uri şi discoteci. Wind–
surfingul, skiul nautic, plimbările cu barca sau 
para-sailingul sunt doar câteva dintre 
distracţiile pe care le puteti găsi aici. 
    Staţiunea Alykanas este aşezată în 
pitorescul Golf Alykes, unită de o imensă plajă 
cu nisip fin şi intrare lină în apă, considerată 
una dintre cele mai bune plaje din Zakynthos. 
    Staţiunea Argassi este una dintre cele mai 
populare staţiuni  recunoscută pentru viaţa de 
noapte de aici şi pentru apropierea de una 
dintre cele mai bune plaje din Zakynthos unde 
se pot practica majoritatea sporturilor acvatice. 
Localizarea acesteia este una deosebită, la 
poalele Muntelui Skopos. Aceasta s-a dezvoltat 
foarte mult în ultimii ani datorită proximităţii 
faţă de capitala insulei - Zante Town.  

Orar de zbor: 
OTP-ZTH // OB9213 // 08:15-10:05 

ZTH-OTP // OB9212 // 16:05-18:00 
(in perioada 13.06-19.09) 

OTP-ZTH // OB9211 // 08:00-09:50 

ZTH-OTP // OB9210 // 15:35-17:20 
(in perioada 30.05-26.09; exceptii retururi in 06.06 si 

26.09: ZTH-OTP// 10:35 – 12:20) 

CLJ-ZTH // OB9201 // 13:25-15:20 

ZTH-CLJ // OB9200 // 10:50-12:40 
 

IAS-ZTH // OB9291 // 13:45-15:50 

ZTH-IAS // OB9290 // 16:35-18:30 

 

TSR-ZTH // OB9281 // 13:05-14:50 

ZTH-TSR // OB9280 // 10:35-12:20 
*Orarele de zbor sunt informative si pot suferi modificari. 

 
 

Bilet avion cursă charter; 
Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

7 nopţi cazare hotel; 
Masa în funcţie de hotelul ales; 
Asistenţă turistică pe perioada 

sejurului;  
 

 
 

Taxa de aeroport – 95 €/pers.  

Supliment plecare din  

Timisoara/ Iasi/Cluj – 30 €/ pers 
(nu este inclus, se adauga la 

tarifele din prezentul program) 
Asigurarea medicală de călătorie şi 

asigurarea storno; 
Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 
Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Programe opţionale; 
 
 
 
Turiştii se vor prezenta la aeroport 
cu 2 ore înainte de plecare. 
Fiecare pasager are dreptul la 
maxim un bagaj de cală cu o 
greutate totală de până la 20 Kg şi  
un bagaj de mână care nu poate 
depăşi 7 Kg. Nu trebuie să 
introduceţi în bagajele 
dumneavoastră obiecte care ar 
putea pune în pericol siguranţa 
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 autorităţile în domeniu din 
respectiva ţară. 
   Hotelurile menţionate pot fi 
înlocuite cu hoteluri similare fără a 
afecta tariful. 
 
 

 
     La frontieră  este obligatorie 
deţinerea unei cărţi de identitate 
sau a unui paşaport valabil minim 
6 luni. Nu este obligatorie 
asigurarea medicală de călătorie şi 
storno însă, agenţia vă recomandă 
să le faceţi. Pentru a putea ieși din 
țară, copiii sub 18 ani trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
să călătorească cu cel putin 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 părinți, trebuie sa aibă 
cazier judiciar pe care să îl prezinte 
la frontieră. 
 

 
Insula se bucură de un climat de tip 
mediteranean, cu veri însorite și 
uscate, în perioada estivala, 
temperaturile medii fiind cuprinse 
între 22˚C și 32˚C. 
  

Formalităţi 

Clima 

Bine de știut 

Servicii incluse 

Prețul nu include 



 
 

MERLIS STUDIOS 
                                                                       -self catering- 

 

Merlis Sudios, renovat în 2012, este înconjurat de grădini minunate, situat în partea veche a staţiunii Kalamaki. 
Staţiunea Kalamaki se află în sudul insulei Zakynthos, fiind renumită pentru plaja sa impresionantă, preferată de 
broaştele ţestoase Caretta-Caretta, de apele cristaline, fiind parte a Golfului Laganas. 
Localizare: Se află la aproximativ 150 m de plaja cu nisip „Crystal Beach”, la 4 km de capitala insulei şi la 3 km de 
aeroport. 
Plaja: Plaja publică cu nisip fin este frumos amenajată, uşor accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și 
umbrelele sunt contra cost (8 euro/set). 
Facilităţi hotel: Merlis Studios pune la dispoziţia oaspeţilor săi o tavernă, grădini frumos amenajate, acces Wi-Fi în 
spaţiile publice gratuit și parcare gratuită. 
Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă utilată, plită electrică, minifrigider (gratuit), fierbător, prăjitor 
de pâine, TV, aer condiționat (contra cost, 6 euro/cameră zi), seif (contra cost, 12 euro/săptămână), baie cu duş și 
balcon/terasă. Camerele au o suprafață de 30 mp.  
Piscină: Se pune la dispoziţia turiştilor Piscina „Antonis” aflată în spatele complexului, unde umbrelele şi 
şezlongurile sunt gratuite. 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 26% 

aplicată, până la 

31.05 

Locuri 

limitate 

30.05 279 € 195 € 206 € 223 € 
06.06, 13.06 325 € 228 € 241 € 260 € 

19.09 335 € 235 € 248 € 268 € 
12.09 345 € 242 € 255 € 276 € 
05.09 362 € 253 € 268 € 290 € 

20.06, 27.06, 11.07, 
29.08 

384 € 269 € 284 € 307 € 

04.07, 18.07 404 € 283 € 299 € 323 € 
25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08 
425 € 298 € 315 € 340 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 85 € 
Un copil 0-1.99 GRATUIT;  

Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 
 
. 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 cazare 
Oferta limitată până la epuizarea 

locurilor 

       



 

 

VILA ZEPHYROS 
-self catering- 

 
 

 
Vila Zefyros este o construcţie nouă, din 2015, si se bucură de o poziţie excelentă, la numai 50 m de plajă. 
Localizare: Vila Zefyros este situată în staţiunea Laganas, la doar 50 m de plaja cu nisip fin. 
Plaja: Plaja publică cu nisip fin este frumos amenajată, uşor accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și 
umbrelele sunt contra cost (8 euro/set). 
Facilităţi vilă: recepţie, lobby, facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi, piscină exterioară pentru adulţi, şezlongurile 
şi umbrelele de la piscină sunt gratuite, grădină frumos amenajată. 
Facilităţi camere: Toate camerele au în dotare chicinetă complet echipată, aer condiționat (contra cost, 5 
euro/cameră/zi), TV, frigider (contra cost, 2 euro/zi), seif (contra cost, 2 euro/cameră/zi), baie cu duş şi balcon sau 
verandă. Camerele au o suprafață de 20 mp. 

 
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING  

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în 

DBL/TPL 

Loc în DBL/TPL 

cu REDUCERE 

30% aplicată, 
până la 15.03 

Loc în DBL/TPL 

cu REDUCERE 

26% aplicată, 
până la 31.05 

Locuri 

limitate 

30.05 279 € 195 € 206 € 223 € 
06.06, 13.06, 12.09, 19.09 327 € 229 € 242 € 262 € 
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 

05.09 
399 € 279 € 295 € 319 € 

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 
15.08, 22.08, 29.08 

427 € 299 € 316 € 342 € 

Supliment SGL 80 € 
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

 
. 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 cazare 
Oferta limitată până la epuizarea 

locurilor 

   



 

HOTEL COMPLEX SOFIA 
                                                                       -mic dejun- 

 

 
Administrat de o familie de localnici, Complex Sofia oferă camere confortabile, într-un cadru relaxant şi primitor, 
fiind compus din 4 clădiri separate. 
Localizare:  Acest hotel modern, renovat în 2012, este situat la 5 km de Zante Town, 3 km de aeroport și la câteva 
minute de mers pe jos de plaja cu nisip din Kalamaki (500 m), fiind înconjurat de grădini frumoase şi copaci exotici.  
Plaja: Plaja publică cu nisip fin este frumos amenajată, uşor accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și 
umbrelele sunt contra cost (8 euro/set). 
Facilităţi hotel: recepție, restaurant, snack bar, supermarket, seif (contra cost, 25 euro/săptămână), baby cot (la 
cerere), acces Wi-Fi gratuit, piscină pentru adulți cu secțiune pentru copii și un bar la piscină. 
Facilităţi camere: Toate camerele hotelului Sofia sunt luminoase și dispun de aer condiționat (contra cost, 9 
euro/cameră/zi), seif (contra cost, 25 euro/săptămână), minifrigider (gratuit), chicinetă, baie cu duș și balcon. 
Camerele au o suprafață de 30 mp. 
 
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 15% 

aplicată, până la 

10.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 19.09 299 € 239 € 254 € 269 € 
06.06 324 € 259 € 275 € 292 € 

05.09, 12.09 349 € 279 € 297 € 314 € 
13.06 356 € 285 € 303 € 320 € 

20.06, 27.06 374 € 299 € 318 € 337 € 
04.07, 11.07, 18.07 399 € 319 € 339 € 359 € 
25.07, 01.08, 08.08, 
15.08, 22.08, 29.08 

434 € 347 € 369 € 391 € 

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

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

 

 

 
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 cazare 
Oferta limitată până la epuizarea 

locurilor 

     



HOTEL ESPERIA 3*** 
– mic dejun – 

www.esperia-hotel.com 

 

Stațiunea Laganas este recomandată tinerilor și doritorilor de distracție de toate vârstele, petrecerile aici întinzându-
se de regulă până în zori, în fiecare noapte. 
Hotel Esperia 3* a fost renovat în 2011 și reamenajat cu bun gust, potrivit pentru tinerii aflați în căutarea unui hotel 
confortabil, într-o zonă centrală. 
Localizare: Hotelul Esperia 3* este situat în Laganas, la 30 m de plajă, la 8 km de centrul orașului Zante și 7 km de 
aeroport. 
Plaja: Plaja este cu nisip fin, iar intrarea în mare este lină. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost (aproximativ 8 
euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă). 
Facilități hotel: Hotelul Esperia 3* oferă turiștilor  recepție 24 h, snack-bar, restaurant, lounge, snack bar la piscină, 
centru Spa și jacuzzi (contra cost), sală de gimnastică (gratuit), biliard (contra cost), acces pentru persoane cu 
dizabilități, internet corner, acces Wi-Fi în lobby și la piscină gratuit, servicii fax/copiere, baby sitting (la cerere), 
doctor (la cerere), magazin de suveniruri, închiriere de mașini și motociclete, parcare gratuită. 
Facilități camere: Toate camerele au telefon, TV, radio, mini-bar (contra cost), aer condiționat (contra cost, 7 
euro/cameră/zi), seif (contra cost, 18 euro/săptămână), baie cu duş sau cadă, uscător de păr, balcon sauterasă, unele 
au vedere la mare. Camerele au o suprafață de 18 mp. 
Facilități copii: Babysitting (la cerere), piscină în aer liber, teren de joacă. 
Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară cu secţiune pentru copii, unde şezlongurile și umbrelele sunt 
gratuite, bar la piscină. 
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 17% 

aplicată, până la 

31.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 06.06, 19.09 310 € 248 € 264 € 279 € 
13.06, 12.09 374 € 299 € 318 € 337 € 

05.09 399 € 319 € 339 € 359 € 
29.08 419 € 335 € 356 € 377 € 
20.06 435 € 348 € 370 € 392 € 

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

22.08 
443 € 354 € 377 € 399 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

15 € 

Supliment SGL 130 € 
Supliment demipensiune/persoană 60 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 
 
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 SUNRISE 3***+ 
-all inclusive- 

www.sunrisehotel.gr  

 
 

 
Definit ca un hotel prietenos, Sunrise își așteaptă oaspeții cu căldură, fiind o afacere de familie. Acest hotel de 3 
stele promovează servicii care te vor face să te simți în vacanță ca la tine acasă. 
Localizare: Hotelul Sunrise este situat la 500 m de centrul stațiunii Tsilivi, 4 km de orașul Zakynthos și 8 km de 
aeroport. 
Plaja: Plaja publică este cu nisip, iar intrarea în mare este lină. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost. 
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor recepție, restaurant, snack bar, piscină exterioară pentru adulți, 
acces Wi-Fi în spațiile publice gratuit, seif (contra cost, 14 euro/săptămână), zonă de grătar, grădină, parcare 
gratuită, serviciu transfer de la/la aeroport. 
Facilități camere: Complexul este format din 40 camere cu paturi twin sau duble, potrivite pentru 2 persoane, și 
două apartamente cu două dormitoare separate, potrivite pentru 4 persoane. Toate camerele au baie proprie cu duș, 
TV prin satelit, telefon, uscător de păr, minifrigider gratuit, aer condiționat gratuit, balcon sau verandă cu vedere la 
piscină sau la munte. Camerele standard au o suprafață de 24 mp.  
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING  

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

15% aplicată, 
până la 15.05 

Locuri 

limitate 

30.05 374 € 299 € 318 € 344 € 
06.06, 13.06, 12.09, 19.09 499 € 399 € 424 € 459 € 

20.06, 11.07, 05.09 536 € 429 € 456 € 493 € 
27.06, 04.07, 18.07, 25.07, 
01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 

29.08 
586 € 469 € 498 € 539 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 280 € 
 

 
 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 cazare 
Oferta limitată până la epuizarea locurilor 

 



HOTEL CONTESSA 3***+ 
                                                                       -demipensiune- 

Hotelul Contessa este destinația preferată a oaspeților care caută o atmosferă relaxantă într-o oază de liniște, în frumoasa 
stațiune Argassi. Serviciile foarte bune și dotările de calitate, precum și personalul prietenos și amabil vor asigura o vacantă 
reușită. 
Localizare: Pozitia hotelului este una privilegiată, la o distanță mică de mare, dar și de centrul stațiunii. Hotelul Contessa este 
situat în Argassi, la 300 de metri față de plaja de nisip, la câteva minute de centrul stațiunii și de renumita plajă Vasilikos. 
Portul Zakynthos se află la 3 km distanță, iar aeroportul la 5 km. 
Plaja: Plaja publică cu nisip fin este frumos amenajată, uşor accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și umbrelele sunt 
contra cost. 
Facilități hotel: Hotelul oferă oaspeților săi recepţie 24 h, restaurant, snack bar, bar la piscină, room service, servicii de 
închiriere de mașini și biciclete, cameră pentru bagaje, Wi-Fi în spațiile publice (contra cost), grădină, zonă de gratar, parcare 
gratuită, masaj, babycot (la cerere), casă de schimb valutar. Hotelul acceptă animale de companie la cerere. 
Facilități camere: Hotelul dispune de camere single, duble, triple, de familie. Camerele sunt luminoase și spațioase, fiecare 
având balcon sau terasă. Toate sunt dotate cu telefon, TV satelit, aer condiționat (contra cost, 35 euro/săptămână), baie cu duş 
sau cadă, uscător de păr, seif (contra cost, 15 euro/săptămână), minifrigider (contra cost, 3 euro/cameră/zi sau 15 
euro/cameră/săptămână), ceainic. Camerele duble au o suprafață de 20 mp.  
Activități/Divertisment: Biliard, tenis de masă, fotbal și golf (lângă hotel) – contra cost, program de animaţie cu nopţi 
tematice. 
Facilități copii: Piscină exterioară, loc de joacă.  
Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară cu şezlonguri şi umbrele gratuite, dar salteaua este contra cost (aprox. 2 euro 
pentru o saltea).  

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

aplicată, până la 31.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

aplicată, până la 

31.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 19.09 499 € 349 € 374 € 394 € 
06.06, 12.09 528 € 370 € 396 € 417 € 
13.06, 05.09 550 € 385 € 413 € 435 € 
20.06, 27.06 593 € 415 € 445 € 468 € 

04.07, 11.07, 18.07 607 € 425 € 455 € 480 € 
25.07, 01.08, 08.08, 
15.08, 22.08, 29.08 

630 € 441 € 473 € 498 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

35 € 

Supliment SGL 210 € 
Reducere un copil 2-5.99 ani ȋn cameră 

DBL cu pat suplimentar 
130 € 

Reducere un copil 6-15.99 ani ȋn cameră 
DBL cu pat suplimentar 

100 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT. 
 
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 cazare 
Oferta limitată până la epuizarea 

locurilor 

      



 

HOTEL JUPITER 3***+ 
– all inclusive – 

www.jupiterhotel.gr 

 

Renovat recent în anul 2014, înconjurat de numeroase restaurante, supermarketuri, baruri, cluburi, magazine de 
suveniruri sau de bijuterii, hotelul Jupiter 3*+ este destinația ideală pentru cupluri sau familii în căutarea unei 
vacanțe plăcute și relaxante. 
Localizare: Hotelul Jupiter 3*+ este situat în centrul stațiunii Tsilivi, la 300 m față de plaja cu nisip decorată cu 
distincția Steag Albastru, la 7 km distanță față de aeroportul din Zakynthos și 4 km distanță față de capitala insulei 
Zante. 
Plaja: Plaja publică cu nisip se află la 300 de metri, iar intrarea în mare este lină. Șezlongurile și umbrelele sunt 
contra cost (aproximativ 8 euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă). 
Facilități hotel: Hotelul Jupiter 3*+ dispune de recepție 24 h, personal multilingv, salon TV, restaurant, lobby bar, 
bar la piscină, acces Wi-Fi în lobby, biliard biliard (contra cost), tenis de masa (gratuit), seif (contra cost, 20 
euro/săptămână), casă de schimb valutar, fax/copiator, servicii de înfrumusețare (manichiura, pedichiura, masaj), 
grădină, parcare gratuită. 
Facilități camere: Hotelul oferă o gamă largă de tipuri de camere pentru ca fiecare oaspete să fie satisfăcut: camere 
standard, camere superioare, suite superioare și suite de familie. Recent renovat, acest hotel din Tsilivi dispune de 
camere spațioase, cu mobilier confortabil, balcon cu vedere la grădină sau la piscină, baie proprie cu duș sau cadă, 
televizor, uscător de păr, minifrigider (gratuit), aer condiționat (contra cost, 6 euro/camera/zi), telefon, acces Wi-Fi 
(contra cost). Camerele standard au o suprafață de 25 mp.  
Facilități copii: Loc de joacă, piscină în aer liber. 
Piscin: Hotelul dispune de o piscină exterioară cu șezlonguri şi umbrele gratuite şi de un bar la piscină. 
 
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING  

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

15% aplicată, 
până la 31.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 19.09 449 € 359 € 382 € 404 € 
06.06, 13.06, 12.09 481 € 385 € 409 € 433 € 

05.09 561 € 449 € 477 € 505 € 
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08, 29.08 
610 € 488 € 519 € 549 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 250 € 
Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
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 PLAZA PALLAS 3***+ 
– all inclusive – 

www.plazapallas.gr  

 

Hotelul Plaza Pallas 3*+ este o capodoperă a arhitecturii locale și unul dintre cele mai frumoase hoteluri din 
Zakinthos. Grădina hotelului este plină de flori, de la trandafiri, iasomie, până la palmieri și flori în ghivece frumos 
amenajate. 
Localizare: Hotelul Plaza Pallas 3*+ este situat în populara stațiune Tsilivi, la aproximativ 200 metri de plaja 
decorată cu Steag Albastru, 3 km de orașul Zakynthos și la 6 km de Aeroportul Internațional din Zakynthos. 
Plaja: Plaja publică cu nisip se află la 200 de metri, iar intrarea în mare este lină. Șezlongurile și umbrelele sunt 
contra cost (aproximativ 8 euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă). 
Facilități hotel: Plaza Pallas 3*+ oferă clienților recepție, restaurant,cocktail bar, acces Wi-Fi în spațiile publice 
gratuit, TV lounge, sală de jocuri (contra cost), seif (contra cost, 20 euro/saptămână), seri tematice, facilități pentru 
persoanele cu dizabilități, grădină, terasă, babysitting, spălătorie și serviciu de călcătorie, parcare gratuită. 
Facilități camere: Cele 48 camere standard (pentru 2 sau 3 persoane) și apartamente (cu un dormitor sau cu doua 
dormitoare) sunt amplasate în clădiri de câte 3 etaje în jurul piscinei, având un design atrăgător. Toate camerele 
dispun de aer condiționat gratuit, chicinetă complet echipată, minifrigider (gratuit), uscător de păr și balcon. 
Camerele standard au o suprafață de 30 mp. 
Facilități copii: Piscină în aer liber, loc de joacă.  
Piscina: Hotelul pune la dispoziția turiștilor o piscină exterioară pentru adulți cu șezlonguri și umbrele gratuite și un 
bar lângă piscină. 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

20% aplicată, 
până la 29.02 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

15% aplicată, 
până la 15.04 

Locuri 

limitate 

30.05 499 € 399 € 424 € 459 € 
19.09 549 € 439 € 467 € 505 € 

06.06, 12.09 579 € 463 € 492 € 533 € 
13.06, 20.06, 05.09 599 € 479 € 509 € 551 € 

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

22.08, 29.08 
624 € 499 € 530 € 574 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 300 € 
Reducere al doilea copil 6-13.99 ani în 

cameră DBL cu  pat suplimentar 
120 € 

Primul şi al doilea copil 0-1.99 GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe 
aeroport; Al 2-lea copil 2-5.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
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 STROFADES BEACH 3***+ 

                                                                       -all inclusive- 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hotelul Strofades își răsfață oaspeții cu facilități moderne și servicii excelente, fiind un loc perfect de petrecere a 
vacanței. Acesta este situat chiar pe plaja cu nisip din Tsilivi, care este premiata în mod regulat cu Steag Albastru 
pentru calitatea serviciilor și siguranța oferită familiilor cu copii.   
Localizare: Renovat în 2011, hotelul Strofades este localizat pe plajă, la 500 m de centrul din Tsilivi, una dintre 
cele mai frumoase stațiuni din Insula Zakynthos. Zante Town se află la o distanță de 4,5 km, principalul port la 5 
km, iar aeroportul la 8 km. 
Plaja: Plaja este cu nisip, iar intrarea în mare este lină. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost (aproximativ 8 
euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă). 
Facilități hotel: Hotelul Strofades oferă turiștilor următoarele servicii și facilități: recepție 24 h, restaurant, lounge, 
lobby bar, snack bar, acces Wi-Fi în spațiile publice gratuit, piscină pentru adulți cu secțiune pentru copii, umbrele 
și șezlonguri oferite gratuit, loc de joacă pentru copii, facilități pentru persoanele cu dizabilități, parcare gratuită. 
Facilități camere: Hotelul deține un număr de 120 camere de diferite tipuri: apartamente, camere de familie, 
camere standard și camere superioare. Toate au aer condiționat gratuit, TV prin satelit, telefon, baie cu cadă sau duș, 
uscător de păr, minifrigider (gratuit), seif (contra cost, 20 euro/săptămână), balcon spațios cu vedere la piscină sau la 
mare. Apartamentele (50 mp) constau dintr-un dormitor cu un pat dublu și un living cu două paturi, canapea, o baie 
cu jacuzzi și un balcon cu vedere frumoasă la mare. Camerele standard au fie un pat dublu și un pat de o persoană, 
fie 3 paturi, baie proprie cu o cadă și un balcon cu vedere la mare. Camerele de familie se compun din două 
dormitoare, unul cu un pat dublu și unul cu două paturi, baie proprie cu cadă și balcon spațios cu vedere la mare. 
Camerele superioare (50 mp) constau dintr-un dormitor cu pat matrimonial și cameră de zi cu două canapele, o baie 
cu jacuzzi și duș, balcon cu vedere la mare sau piscină. Camerele standard au o suprafață de 30 mp. 
Facilități copii: Piscină în aer liber, loc de joacă. 
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

SSV  

Loc în DBL SSV cu 

REDUCERE 25% 

aplicată, până la 29.02 

Loc în DBL SSV cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

10.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 19.09 532 € 399 € 426 € 452 € 
06.06, 13.06, 12.09 599 € 449 € 479 € 509 € 

11.07, 05.09 693 € 520 € 554 € 589 € 
20.06, 27.06, 04.07, 
18.07, 25.07, 01.08, 
08.08, 15.08, 22.08, 

29.08 

732 € 549 € 586 € 622 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

30 € 

Supliment SGL 360 € 
Primul şi al doilea copil 0-1.99 GRATUIT;  

Primul şi al doilea copil 2-11.99 ani plătesc fiecare 150 € transportul + taxe aeroport. 
 
 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 cazare 
Oferta limitată până la 

epuizarea locurilor 
           



 

HOTEL BELUSSI BEACH 3***+ 
-all inclusive- 

 

 
Potrivit pentru familiile cu copii cât și pentru cupluri, hotelul Belussi Beach este situat pe plaja Kipseli, la 12 km de 
Zante Town. Acest hotel este destinația ideală pentru vacanța în Insula Zakynthos, oferind toate facilitățile moderne.  
Localizare: Belussi Beach Hotel este situat într-o zonă minunată, în Drosia Kipseli, la 14 km de aeroport și la 
numai 4 km de stațiunea turistică Tsilivi.  
Plaja: Hotelul se află pe plaja cu nisip și pietricele, iar apa este puțin adâncă. Șezlongurile și umbrelele sunt 
gratuite. 
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, restaurant, snack bar, piscină exterioară, jacuzzi, șezlonguri și umbrele 
la piscină și plajă gratuite, internet corner, acces Wi-Fi în spațiile publice (contra cost, aprox. 10 euro/saptămână), 
masă de biliard, șah, parcare privată gratuită, casă de schimb valutar, închirieri de mașini și motociclete, servicii 
medicale (la cerere), facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă. 
Facilități camere: Hotelul Belussi Beach este format din 70 de camere. Toate spațiile de cazare sunt dotate cu aer 
condiționat gratuit, TV prin satelit, telefon, baie cu duș sau cadă, frigider, chicinetă, seif (contra cost, 20 euro/ 
saptămână), balcon cu vedere la gradină sau laterală la mare. Camerele au o suprafață de 35 mp.  
Facilități copii:  Piscină exterioară, loc de joacă. 
Piscina: Piscină exterioară cu umbrele și șezlonguri gratuite.  
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

SSV 

Loc în DBL SSV 

cu REDUCERE 

20% aplicată, până 
la 31.03 

Loc în DBL SSV 

cu REDUCERE 

15% aplicată, 
până la 10.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 06.06, 12.09, 19.09 499 € 399 € 424 € 449 € 
13.06 549 € 439 € 467 € 494 € 

20.06, 27.06, 05.09 599 € 479 € 509 € 539 € 
04.07, 11.07, 29.08 619 € 495 € 526 € 557 € 

18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 
15.08, 22.08 

643 € 514 € 547 € 579 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL SSV cu 
pat suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 295 € 
Reducere al doilea copil 2-11.99 ani ȋn 

cameră DBL SSV sau Family SSV cu pat 
suplimentar 

110 € 

Supliment cameră Family SSV/persoană 70 € 
Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Primul copil 2-11.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 
 
 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 cazare 
Oferta limitată până la epuizarea 

locurilor 

  



 

 

HOTEL DINOS 3*** 
-all inclusive- 

 
 

 
Localizare: Hotelul este situat în Tsilivi, nu foarte departe de centru, unde există o multitudine de magazine, 
taverne şi baruri. Plaja cu nisip, decorată cu Steagul Albastru, se află la 400 m distanţă, la doar 5 minute de mers pe 
jos de hotel, fiind recomandată atât familiilor cu copii, cât și tinerilor. La 3 km de hotel se află Zakynthos Town şi la 
5 km aeroportul. 
Plaja: Plaja publică cu nisip fin este frumos amenajată, uşor accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și 
umbrelele sunt contra cost (8 euro/set). 
Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi recepţie, restaurant, lobby bar, seif, lift, serviciu de trezire, 
acces Wi-Fi gratuit, piscină pentru adulţi, piscină pentru copii, bar la piscină, şezlongurile şi umbrelele gratuite la 
piscină, grădină frumos amenajată, parcare gratuită în limita locurilor disponibile. 
Facilităţi camere: Toate camerele hotelului dispun de chicinetă complet echipată, plită electrică, 
aer condiționat (inclus în preţ), TV satelit, frigider, seif (contra cost – 15 euro/săptămână), acces Wi-Fi gratuit, 
uscător de păr, baie cu duş sau cadă şi balcon sau verandă cu vedere la munte, mare sau spre insula Kefalonia. 
Camerele au o suprafață de 30 mp. 
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING  

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

15.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

15% aplicată, 
până la 10.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 06.06, 19.09 499 € 399 € 424 € 449 € 
13.06, 12.09 549 € 439 € 467 € 494 € 

20.06, 27.06, 05.09 599 € 479 € 509 € 539 € 
04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 
01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 

29.08 
624 € 499 € 530 € 562 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

5 € 

Supliment SGL 170 € 
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 
 

 
 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 cazare 
Oferta limitată până la epuizarea locurilor 

  



 
HOTEL MAJESTIC 4**** 

– All Inclusive – 

www.hotelmajesticspa.gr  

 
Majestic 4* este un hotel exclusivist construit în stilul arhitectural tradițional, dar cu facilități moderne. Hotelul a 
fost renovat în 2008. 
Localizare: Hotelul Majestic se află la câteva minute de plaja cu nisip, la 7 km de capitală, Zante Town, și la 5 km 
de aeroport. Situat în centrul stațiunii Laganas, cea mai animată și importantă stațiune din Zakynthos, vă puteți 
bucura de viața intensă de noapte cu cluburi, baruri și restaurante. 
Plaja: Plaja publică este cu nisip fin, iar intrarea în mare lină. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost 
(aproximativ 8 euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă). 
Facilități hotel: Hotelul Majestic 4* oferă oaspeților săi personal multilingv, recepție 24 h, restaurant, bar, bar la 
piscină, cafenea, lobby, lift, piscină exterioară cu șezlonguri gratuite, centru Spa (masaj, saună, jacuzzi, sală de 
gimnastică, salon de înfrumuseţare, coafor), conexiune la internet (contra cost, 2 euro/h), grădină frumos amenajată, 
centru de închiriere mașini, parcare privată gratuită. 
Facilități camere: Hotelul Majestic dispune de camere duble, triple, cvadruple și superioare de familie. Toate 
camerele sunt spațioase, decorate modern și complet echipate astfel încât să ofere oaspeților confort maxim: balcon 
cu vedere la piscină sau la stațiune, baie proprie cu duș sau cadă, TV prin satelit, aer condiționat (gratuit), telefon 
direct, seif (contra cost, 20 euro/săptămână), minifrigider (gratuit) și acces la internet (contra cost, 2 euro/h). 
Camerele standard au o suprafață de 23 mp. 
Activități/Divertisment: Oaspeţii hotelului se pot bucura de serviciile oferite: salon TV, program de animaţie, masă 
de billiard şi de snooker (contra cost), gradină privată unde te vei putea relaxa. 
Facilități pentru copii: Piscină în aer liber, loc de joacă.  
       Clasificarea oficială a hotelului este de 4*, recomandat de catre agentia Christian Tour – 3 *+. 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 
până la 15.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată, până la 

31.05 

Locuri 

limitate 

30.05 530 € 398 € 424 € 440 € 
06.06, 13.06, 12.09, 19.09 599 € 449 € 479 € 497 € 

05.09 633 € 475 € 506 € 525 € 
20.06 652 € 489 € 522 € 541 € 

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

22.08, 29.08 
665 € 499 € 532 € 552 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

Supliment SGL 300 € 
Reducere al doilea copil 7-13.99 ani în cameră 

DBL cu  pat suplimentar 
110 € 

Primul şi al doilea copil 0-1.99 GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport; 
Al doilea copil 2-6.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 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 
Valabilă pentru rezervări până la epuizarea 

locurilor 

               



 
HOTEL ZANTE ROYAL RESORT & WATER PARK 4****  

– all inclusive – 

 
Zante Royal Palace este un hotel de 4* din Zakynthos, care se bucură de o foarte mare apreciere din partea familiilor cu copii. 
Construit în stil traditional, hotelul fascinează prin facilitățile puse la dispoziția oaspeților și prin multitudinea de oferte pentru 
petrecerea timpului liber. 
Localizare: Zante Royal Palace este situat pe un deal, în frumoasa zonă Vassilikos din Zakynthos, cu vedere spectaculoasă 
asupra plajei de nisip Mavratzis. La o distanță de 15 km se află orașul Zakynthos și la 17 km aeroportul. 
Plaja: Plaja publică de nisip se află la 80 de metri și se poate ajunge pe scări și cu liftul. Șezlongurile și umbrelele sunt contra 
cost. 
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor următoarele servicii și facilități: restaurant principal, restaurant a la carte 
cu specific mediteranean, lobby bar, internet cafe, acces Wi-Fi gratuit în recepţie şi în parcul de distracţie “Zantino World”, 
baby sitting şi doctor (la cerere şi contra cost), spălătorie şi curăţătorie (contra cost), cameră pentru bagaje, servicii de prim 
ajutor, închiriere maşini, piscine pentru adulţi şi copii, tobogane, bar la piscine, centru Spa cu piscină interioară, sală de 
gimnastică, masaj, saună, jacuzzi, club pentru copii (4-12 ani), teren de tenis, baschet, volei şi fotbal, loc de joacă pentru copii, 
scenă în aer liber, programe de animaţie şi divertisment atât pe parcursul zilei cât şi seara, de câteva ori pe săptămână. 
Facilități camere: Hotelul dispune de 154 camere de diferite tipuri: duble, de familie, de tip maisonette și dormitoare. Toate 
unitățile de cazare au aer condiționat gratuit, TV prin satelit, minifrigider, seif (contra cost, 3 euro/zi sau 18 euro/ săptămână), 
telefon cu linie directă, baie cu uscător de păr, balcon cu vedere la mare sau la grădina. Nu este permis accesul cu animale de 
companie. 
Activități/Divertisment: Sală de fitness, centru spa și centru de sănătate, masaj, jacuzzi, saună, salon de înfrumusețare, 
cameră de jocuri, piscine exterioare, aqua park, karaoke, programe de divertisment, animație, discotecă, teren de tenis, grădină, 
terasă, săli de conferință, magazin de suveniruri. 
Facilități copii: Piscină exterioară, aqua park, mini club (4-12 ani), loc de joacă pentru copii, acces la parcul de distracții 
Zantino World (deschis între orele 11:00 și 22:00). 
Piscina: Piscină în aer liber cu umbrele și șezlonguri gratuite.  

 

Plecari 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

GV 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 30% 

aplicată, până la 20.03 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 25% 

aplicată, până la 05.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 19.09 569 € 398 € 427 € 455 € 
06.06 611 € 428 € 458 € 489 € 

13.06, 20.06, 27.06, 
04.07, 05.09, 12.09 

664 € 465 € 498 € 531 € 

11.07, 29.08 691 € 484 € 518 € 553 € 
18.07, 25.07, 01.08, 
08.08, 15.08, 22.08 

799 € 559 € 599 € 639 €   

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

25 € 

Reducere al doilea copil 7-13.99 ani ȋn 
cameră DBL cu pat suplimentar 

130 €  

Supliment SGL 170 € 
Supliment cameră Sea View/persoană 40 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe 
aeroport; Al 2-lea copil 2-6.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

REDUCERE 

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

   



* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 
diferenta cu 30 de 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  

 

HOTEL ZANTE IMPERIAL BEACH 4****  
– all inclusive – 

Zante Imperial este un hotel de 4 stele din Zakynthos, care dispune de numeroase facilități și servicii moderne, pentru un sejur 
de neuitat. Amplasat pe un deal și cu vedere la mare, hotelul este o adevarată încântare pentru oaspeții aflați în căutare de 
liniște și confort. Ideal atât pentru cupluri, grupuri numeroase, familii cu copii sau oaspeți de afaceri, Zante Imperial oferă 
servicii “imperiale” și răsfăț din plin. 
Localizare: Zante Imperial se află în Vassilikos, pe panta unui deal, lângă malul mării. Hotelul este adiacent hotelului Zante 
Royal Resort și Palazzo di Zante, la o distanță de 15 km de orașul Zakynthos și la 17 km de aeroport.  
Plaja: Hotelul Zante Imperial se află lângă plaja publică cu nisip. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost. 
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziție recepţie, personal multilingv, restaurant, baruri, cameră de bagaje, acces Wi-Fi la 
recepție gratuit, serviciu de închiriere maşini, servicii medicale (la cerere), serviciu de spălătorie, piscină cu tobogane pentru 
adulţi şi copii, saună, sală de gimnastică, teren de tenis, miniclub, jocuri video, programe de animaţie în timpul zilei şi 
spectacole seara, karaoke, disco şi muzică live. Nu este permis accesul cu animale de companie. 
Facilități camere: Hotelul dispune de 142 camere utilate cu aer condiționat gratuit, TV prin satelit, minifrigider, seif (contra 
cost, 3 euro/zi sau 18 euro/ săptămână), telefon, baie cu uscător de păr, balcon cu vedere la mare sau la munte.  
Activități /Divertisment: Săli de conferință și petreceri, magazin de suveniruri, salon de înfrumusețare, piscină în aer liber, 
sală de gimnastică, jacuzzi, saună, teren de tenis, terasă, inchirieri biciclete, drumeții.  
Facilități copii: Piscină exterioară, mini club (4-12 ani), acces la parcul de distracții Zantino World (deschis între orele 11:00 
și 22:00). 

Plecari 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

GV 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 30% 

aplicată, până la 20.03 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 25% 

aplicată, până la 05.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 06.06, 19.09 569 € 398 € 427 € 455 € 
13.06, 12.09 640 € 448 € 480 € 512 € 

20.06, 27.06, 04.07, 
05.09 

670 € 469 € 503 € 536 € 

11.07, 29.08 699 € 489 € 524 € 559 € 
18.07, 25.07, 01.08, 
08.08, 15.08, 22.08 

841 € 589 € 631 € 673 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

25 € 

Supliment SGL 170 € 
Reducere al doilea copil 7-13.99 ani ȋn 

cameră DBL cu pat suplimentar 
130 €  

Supliment cameră Sea View/persoană 40 € 
Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe 

aeroport; Al 2-lea copil 2-6.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 
 
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 PALAZZO DI ZANTE 4****  
– all inclusive – 

 
Palazzo di Zante este un hotel construit în forma de U și înconjurat de o piscină cu poduri și fântâni. Hotelul-palat are un 
design atractiv, inspirat de arhitectura tradițională ionică și de stilul neoclasic, cele două combinații creând o clădire de vis 
pentru oaspeții pasionați de călătorii și artă. Pe lângă numeroase facilități și servicii moderne, Palazzo di Zante se remarcă prin 
amplasarea pe un deal înverzit, de unde se pot admira splendoarea mării și frumusețea orizontului. 
Localizare: Hotelul este situat pe vârful unui deal, la 150 de metri de celebra plajă de nisip Mavratzis, în frumoasa zonă 
Vassilikos, Zakynthos. Hotelul este adiacent hotelurilor Zante Royal Resort și Zante Imperial Beach. Orașul Zakynthos se află 
la o distanță de 15 km de hotel iar aeroportul, la17 km. 
Plaja: Plaja publică de nisip se află la 150 de metri, accesibilă cu liftul sau pe o potecă. Șezlongurile și umbrelele sunt contra 
cost. 
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziție următoarele servicii și facilități: personal multilingv, recepţie, restaurant principal, 
restaurant a la carte, lobby bar, acces Wi-Fi la recepție gratuit, centru Spa (sală de gimnastică, masaj, jacuzzi, saună), salon de 
înfrumuseţare, piscine pentru adulţi şi copii, bar la piscine, programe de animaţie pe timpul zilei şi spectacole seara, karaoke, 
seif (contra cost), închirieri mașini și biciclete, săli de conferință, magazin de suveniruri, cameră de bagaje, doctor la cerere, 
babysitting. 
Facilități camere: Hotelul dispune de 181 camere decorate modern și utilate cu aer condiționat gratuit, TV prin satelit, telefon 
cu linie directă, minifrigider, seif (contra cost, 3 euro/zi sau 18 euro/ săptămână), baie cu uscător de păr, balcon cu vedere la 
piscină. 
Activități/Divertisment: Pentru a asigura buna dispoziție a turiștilor, hotelul Palazzo Di Zante oferă biliard, jocuri video și 
internet cafe (contra cost). De asemenea nu lipsesc programele de animație din timpul zilei precum și spectacolele organizate 
seara (karaoke, seară grecească, spectacole de cabaret). 
Facilități copii: Piscină exterioară, mini club (4-12 ani), acces la parcul de distracții Zantino World (deschis între orele 11:00 
și 22:00). 
Piscina: Piscină în aer liber cu umbrele și șezlonguri oferite gratuit. 

Plecari 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

PV 

Loc în DBL PV cu 

REDUCERE 30% 

aplicată, până la 15.03 

Loc în DBL PV cu 

REDUCERE 25% 

aplicată, până la 05.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 06.06, 19.09 569 € 398 € 427 € 455 € 
13.06, 12.09 640 € 448 € 480 € 512 € 

20.06, 27.06, 04.07, 
05.09 

670 € 469 € 503 € 536 € 

11.07, 29.08 699 € 489 € 524 € 559 € 
18.07, 25.07, 01.08, 
08.08, 15.08, 22.08 

799 € 559 € 599 € 639 € 

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

25 € 

Supliment SGL 170 € 
Reducere al doilea copil 7-13.99 ani ȋn 

cameră DBL cu pat suplimentar 
130 €  

Supliment cameră cu piscină 
privată/persoană  

80 € 

Primul şi al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe 
aeroport; Al 2-lea copil 2-6.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

REDUCERE 

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

   



 

HOTEL MEDITERRANEAN BEACH RESORT 5***** 
– demipensiune – 

www.medbeach.gr  

 
Mediterranean Beach este destinația perfectă pentru cei care caută frumusețea naturii, cazare de lux și servicii de 
calitate. Resortul recent renovat este alcătuit din 8 clădiri cu 2 etaje contruite în stil tradițional ionian. 
Localizare: Localizat în Laganas, la malul mării, într-o oază de liniște și relaxare, Mediterranean Beach este locul 
ideal pentru iubitorii de natură și, în același timp, de confort. Este situat la 5 km distanță de aeroport, la 500 m 
distanță față de centrul stațiunii și la 7 km distanță față de capitala insulei Zante. 
Plaja: Hotelul se află pe plaja cu nisip fin. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost (aproximativ 4 euro/ 
persoana/zi). 
Facilități hotel: Hotelul Mediterranean Beach dispune de recepţie, restaurant cu specific tradițional grecesc și 
internațional, scaun pentru infanți, meniu vegetarian, lobby cu salon TV, lounge, room service, terasă, serviciu 
medical şi babysitting la cerere, casă de schimb valutar, spălătorie, curăţătorie, internet corner, acces internet Wi-Fi 
la recepție gratuit, închirieri mașini, sală de conferinţă, centru Spa (dotat cu saună, jacuzzi, hamam, piscină 
interioară), masaj, salon de înfrumuseţare și tratamente, grădină frumos amenajată, bar lângă piscină și parcare 
gratuită. 
Facilități camere: Cele 113 camere sunt decorate cu mult gust și sunt dotate cu aer condiționat gratuit, telefon, TV 
prin satelit, baie cu cadă sau duș, minifrigider (gratuit), seif (gratuit), balcon. Camerele standard au o suprafață de 
30 mp. 
Activități /Divertisment: Hotelul oferă oaspeților săi sală de gimnastică, tenis de masa, biliard.  
Facilități pentru copii: Babysitting (la cerere), piscină exterioară, loc de joacă în aer liber.  
Piscina: Hotelul dispune de o piscină pentru adulți, un bar la piscină şi un snack-bar.  
 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

MINUTE 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 
până la 10.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

17% aplicată, 
până la 30.04 

Locuri 

limitate 

30.05 665 € 499 € 552 € 579 € 
06.06 692 € 519 € 574 € 602 € 

13.06, 12.09, 19.09 719 € 539 € 597 € 626 € 
20.06, 27.06, 11.07, 05.09 799 € 599 € 663 € 695 € 

04.07 825 € 619 € 685 € 718 € 
18.07, 25.07, 01.08, 

08.08, 15.08, 22.08, 29.08 
839 € 629 € 696 € 730 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

35 € 

Supliment SGL 435 € 
Supliment cameră superior/persoană 35 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 
 
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 AZURE RESORT & SPA 5***** 
– all inclusive – 

www.azureresort.com  

 
Deschis recent în 2015, Azure Hotel Resort & Spa este un complex modern și luxos în inima popularei stațiuni Tsilivi. Fiind în 
totalitate nou, diversitatea facilităților din cadrul resortului oferă activități variate și servicii de înaltă calitate, iar camerele te 
învaluie în stil și eleganță. Resortul este ideal pentru cupluri și familii iar localizarea aproape atât de centrul stațiunii cât și de 
plaje transfomându-l în alegerea perfectă pentru o vacanță memorabilă. 
Localizare: Hotelul Azure Resort & Spa se află la 200 m de plajă, la 4 km de capitala Zante Town si la 10 km de aeroport. În 
apropierea hotelului se află numeroase taverne, baruri, magazine de suveniruri și un supermarket. 
Plaja: Cea mai apropiată plajă publică se află la 200 metri de hotel. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost (aproximativ 8 
euro/ 2 șezlonguri). 
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor personal multilingv, recepție, restaurante, salon TV, 3 baruri (2 baruri în 
aer liber și 1 bar interior), room service, acces Wi-Fi la recepție gratuit, casă de schimb valutar, seif (contra cost), babysitting 
(la cerere și contra cost), 3 piscine pentru adulți și copii (2 în aer liber și una interioară), Spa (saună, masaj, jacuzzi,sală de 
gimnastică și servicii de înfrumusețare), grădină plină cu verdeață și flori, parcare privată gratuită, magazin de suveniruri, 
servicii transfer de la/la aeroport (contra cost).  
Facilități camere: Hotelul dispune de camere și suite spațioase, decorate modern și dotate cu telefon, TV prin satelit, aer 
condiționat (inclus în pret), minibar (contra cost), facilități pentru prepararea cafelei și a ceaiului, seif (contra cost, 20 
euro/săptămână), baie cu cadă sau duș, uscător de păr și balcon. Există și camere pentru persoane cu dizabilități. Camerele 
standard au o suprafață de 20 mp. 
Activități/Divertisment: Tenis de masă, tenis de câmp, biliard și sporturi nautice – contra cost. 
Facilități pentru copii: Babysitting (la cerere și contra cost), piscină exterioară. 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 
până la 31.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

20% aplicată, 
până la 15.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 19.09 665 € 499 € 532 € 565 € 
06.06, 13.06, 12.09 730 € 548 € 584 € 621 € 

20.06, 27.06, 11.07, 29.08, 
05.09 

833 € 625 € 666 € 708 € 

04.07, 18.07, 25.07 874 € 656 € 699 € 743 € 
01.08, 08.08, 15.08, 22.08 899 € 674 € 719 € 764 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

35 € 

Supliment SGL 485 € 

Reducere al doilea copil 2-13.99 ani în 
cameră DBL cu  pat suplimentar 

185 € 

Primul şi al doilea copil 0-1.99 GRATUIT;  
Primul copil 2-13.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
 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 ATLANTICA ELEON GRAND RESORT & SPA 5***** 
– all inclusive – 

www.eleon-grand-resort.gr 

 
Hotelul Atlantica Eleon Grand Resort Spa, amenajat într-un stil unic pentru a încânta simțurile oaspeților, dispune de o 
panoramă idilică asupra mării și a stațiunii, beneficiind de o poziție privilegiată, pe malul mării. Serviciile de înaltă calitate și 
ambianță prietenoasă, vă asigură o ședere plăcută pe tot parcursul sejurului. 
Localizare: Hotelul Atlantica Eleon Grand Resort Spa este localizat lângă plajă, în partea de est a insulei, în stațiunea Tragaki, 
la 3 km de stațiunea Tsilivi și 9 km de Zante Town. Cea mai apropiată stație de autobuz este la 150 m distanță de hotel iar 
aeroportul se află la aproximativ 12 km. Numele hotelului nu este ales întâmplător, în limba greacă “eleon” înseamnă livadă de 
măslini. 
Plaja: Hotelul se află pe plaja cu nisip și pietricele. Plaja nu este amenajată cu șezlonguri. 
Facilități hotel: La hotelul Atlantica Eleon Grand Resort Spa, turiștii vor avea la dispoziție recepţie 24 h, restaurant, lobby, 
cocktail bar, cafenea, acces Wi-Fi in spațiile publice gratuit, închiriere de mașini, casă de schimb valutar, spălătorie, mini 
market, doctor (la cerere), baby sitting (la cerere), grădini frumos amenajate și parcare gratuită. 
Facilități camere: Hotelul dispune de 174 camere, mobilate cu bun gust. Toate camele sunt dotate cu aer condiționat gratuit, 
linie telefonică directă, TV LCD, baie cu uscător de păr, minifrigider, seif (gratuit), balcon.  
Activități /Divertisment: Hotelul oferă aqualand cu 4 tobogane și piscină (gratuit), 3 piscine, o piscină cu jacuzzi (gratuit), 
teren de tenis, teren de sport multifunctional, sală pentru antrenamente, club Paradise. Există programe de divertisment pentru 
turiști, organizate zilnic de animatori cu experiență.  
Facilități pentru copii: Mini club (4-12 ani), piscină exterioară, loc de joacă, programe de animație. 

Plecări 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL GV 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 25% 

aplicată, până la 

29.02 

Loc în DBL GV cu 

REDUCERE 22% 

aplicată, până la 

31.05 

Locuri 

limitate 

30.05, 06.06, 13.06, 12.09, 
19.09 

930 € 698 € 725 € 753 € 

20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 
18.07, 05.09 

1025 € 769 € 800 € 830 € 

25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 
22.08, 29.08 

1039 € 779 € 810 € 842 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

40 € 

Supliment SGL 575 € 
Supliment cameră Sea view/persoană 90 € 
Supliment cameră Family/persoană 340 € 

Supliment cameră Family Superior/persoană 655 € 
Reducere al doilea copil 2-12.99 ani ȋn cameră 

Family cu pat suplimentar 
220 € 

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

 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 

           

 
 
 



 
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 – 5 €/sens/pers. 
Supliment transfer aeroport Iasi:  
Bacău - gratuit; Suceava, Piatra Neamţ, Botoşani – 5 €/sens/pers; Chisinau – 12 €/sens/pers 
Supliment transfer aeroport Timisoara:  
Arad - gratuit; Oradea – 5 €/sens/pers. 
 


