Charter Avion - Plaja la Marea Ionica

HOTEL ADMIRAL
ARGASSI/ TSILIVI 3*
HOTEL ZANTE

MARIS 4*
HOTEL
MEDITERANEAN
BEACH RESORT 5*

ZIUA 1 - Către Zakynthos…

HOTEL MEDITERANEE

Întâlnire
la
aeroportul
Otopeni
cu
reprezentantul agenŃiei pentru îmbarcare pe
cursa charter Bucureşti - Zakynthos. Sosire în
insula Zakynthos şi transfer la hotel pentru
cazare.

HOTEL FAMILY
INN 3*

ZIUA 2 - 7 Vă recomandăm următoarele
excursii opŃionale:

HOTEL ZANTE
PARK 4*

HOTEL JUPITER 3*+
H. ELEON GRAND
RESORT & SPA 5*
HOTEL DANNY 3*
Plecari
- in fiecare marti –
Durata
8 zile/7 nopti
Plecari din
Bucuresti
Avans la inscriere
Minim 30%
Util si practic
Insula este recunoscută pentru producŃia de
măsline, ulei de măsline şi vinuri. Alte
produse locale pe care le puteŃi achiziŃiona
sunt apa de colonie din iasomie (floarea cea
mai răspândită de pe insulă), obiecte din piele
şi bijuterii. SpecialităŃile culinare locale pe
care le puteŃi savura sunt lodotiri - brânză, pui
umplut sau iepure umplut, tocană de ceapă
(ceapa se cultivă pe insulă şi este întotdeauna
proaspătă), 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 anuga sau
pasteli – seminŃe de susan caramelizate cu
miere.

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 elela
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
Ńâşnesc 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 veŃi putea admira un castel veneŃian
construit pe ruinele vechii acropole.
ExcavaŃiile din această zonă au adus la
suprafaŃă biserici din toate perioadele, din
antichitate până în timpul dominaŃiei britanice;
Anaphonitria, mănăstirea unde Sf. Dionysios,
patronul insulei, a fost călugăr. Oprire pentru
cumpărături în staŃiunea 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 opŃională la Peşterile
Albastre. Vizită la o cramă locală unde puteŃi
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 Ńestoase Caretta-Caretta (specie
pe cale de dispariŃie 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 veŃi
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
câŃiva km de Sami, are două părŃi 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 părŃi inegale.
Timp liber pentru prânz şi cumpărături.

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

Servicii incluse
Bilet avion cursa charter;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopŃi cazare hotel;
Masa în funcŃie de hotelul ales
Asistenta turistica pe perioada
sejurului;

PreŃul nu include
Insula Zakynthos este vestită pentru
frumuseŃea plajelor sale largi şi nisipoase
(din Vassilikos, Laganas, Kalamaki, Tsilivi
şi Alykes) şi pentru broaştele Ńestoase
Caretta - Caretta, specie protejată de lege.
VegetaŃia insulei este bogată şi verde cu
plantaŃii 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 iniŃial se chema
Agios Georgios, această plajă a fost
redenumită (Navagio) după naufragiul din
1983 a unui vas ce transporta Ńigari de
contrabandă. Apele mării au împins epava
pe Ńărm iar nisipul a acoperit-o până la
jumătate. Este una din cele mai celebre şi
fotografiate plaje din lumea intregă 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
« VeneŃia 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
veneŃian şi bizantin al oraşului vechi.

StaŃiunile, aflate în apropierea capitalei ( la
maxim 20 km distanŃă ) oferă o vacanŃă plăcută
în ritmul ales de dumneavoastră: plajă şi baie,
shopping, mari magazine şi buticuri cu
suveniruri, sporturi maritime, viaŃă de noapte,
excursii pentru descoperirea frumuseŃii
sălbatice a insulei, reculegere în biserici sau
pur şi simplu odihnă pe malul mării.
StaŃiunea Tsilivi este una din cele mai
importante staŃiuni 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
deŃine distincŃia “Steagul Albastru”. Pe plajă
puteŃi găsi umbreluŃe, şezlonguri şi taverne, iar
în staŃiune puteŃi savura specialităŃi culinare
locale şi internaŃionale în restaurante excelente,
taverne şi vă puteŃi bucura de viaŃă de noapte
în cluburi, pub-uri şi discoteci. Wind–
surfingul, skiul nautic, plimbările cu barca sau
para-sailingul sunt doar câteva dintre
distracŃiile pe care le puteti găsi aici.
StaŃiunea 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.
StaŃiunea Argassi este una dintre cele mai
populare staŃiuni recunoscută pentru viaŃa 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
StaŃiunea Laganas, cea mai mare şi foarte mult în ultimii ani datorită proximităŃii
mai aglomerată staŃiune de pe insulă a faŃă de capitala insulei - Zante Town.
apărut pentru a satisface afluxul mare de
turişti în zonă. Marea este aici marginită de
Compania aeriană:
o plajă cu nisip foarte fin, lungă de 9 km,
AIR BUCHAREST
cea mai mare de pe insulă şi una din cele
mai mari din Grecia. Principala atracŃie sunt
Orar de zbor:
broaştele Ńestoase Caretta-Caretta, specie pe
OTP-ZTH 12:30-14:00
cale de dispariŃie, protejată de lege.
ZTH-OTP 14:45-16:15
StaŃiunea oferă multe restaurante, taverne,
cafenele, cluburi, magazine de suveniruri,
centre de închiriat maşini şi biciclete şi
condiŃii ideale pentru sporturi nautice.

Asigurare medicală de călătorie şi
asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele
turistice;
Taxe de aeroport –95 €/persBucureşti
Alte taxe şi cheltuieli personale;
Programe opŃionale;

Bine de știut
Turiştii se vor prezenta la aeroport
cu 2 ore înainte de plecare.
Fiecare pasager are dreptul la
maxim două bagaje de cală cu o
greutate totală de până la 20 Kg şi
la un singur bagaj de mână care nu
poate depăşi 7 Kg. Nu trebuie să
introduceŃi
în
bagajele
dumneavoastră obiecte care ar
putea pune în pericol siguranŃa
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 autorităŃile în domeniu din
respectiva Ńară.
Hotelurile menŃionate pot fi
înlocuite cu hoteluri similare fără a
afecta tariful.

FormalităŃi
La frontieră este obligatorie
deŃinerea unei cărŃi de identitate
sau a unui paşaport valabil minim
6 luni. Nu este obligatorie
asigurarea medicală de călătorie şi
storno, însă, agenŃia vă recomandă
să le faceŃi. Pentru a putea iei din
ară, copiii sub 18 ani trebuie să
îndeplinească
urmatoarele
condiii: să călătorească cu cel
putin un adult insoitor, să aibă
asupra lor acordul ambilor parini
(sau al părintelui care nu-i
insoete) legalizat la notariat;
adultul care îi însoete, în cazul
în care nu este unul dintre părini,
trebuie sa aibă cazier judiciar pe
care să îl prezinte la frontieră.

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

HOTEL ELEON GRAND RESORT & SPA 5*****
-all inclusivewww.eleon-grand-resort.gr

REDUCERE
De pana la 25% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Hotelul de 5* este localizat în partea de sud-vest a insulei, in statiunea Tragaki. Numele hotelului nu este ales
întâmplător, în limba greacă “eleon” înseamnă pădurice de masline. Scena este completată de frumuseŃea Mării
Ionice care se află la mică distanŃă de hotel.
Hotelul dispune de 174 camere, fiecare reprezentând un model de fineŃe şi de bun gust.
FacilităŃi camere : aer condiŃionat, încălzire, uscător de păr, balcon, minifrigider, seif, linie telefonică directă, TV
LCD.
FacilităŃi hotel : recepŃie 24 ore, rent a car, portar, casă de schimb valutar, spălătorie (contra cost), parcare, mini
market.
ActivităŃi : hotelul dispune de Aqualand cu 4 tobogane şi piscină (gratuit), 3 piscine, piscină cu jacuzzi, teren de
tenis, teren de sport multifuncŃional, sală pentru antrenamente, club Paradise.
Pentru familii: Miniclub pentru copii între 4-12 ani cu program dimineaŃă şi după amiază, piscină pentru copii,
zonă de joacă special amenajată.
AnimaŃie: Există programe de divertisment pentru turişti, aceste programe sunt zilnice şi sunt executate de
animatori cu experienŃă.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL
07.06, 20.09, 27.09
690 €
14.06, 21.06, 13.09
690 €
28.06
750 €
30.08, 06.09
725 €
05.07
825 €
12.07, 19.07, 26.07,
887 €
02.08, 09.08, 16.08,
23.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
Supliment SGL
Reducere al 2-lea copil 2-13.99 ani la
cazare in camera DBL cu pat suplimentar

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 25%
aplicata, pana la
02.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 22%
aplicata, pana la
06.04

OFERTA
SPECIALA

518 €
518 €
563 €
544 €
619 €

538 €
538 €
585 €
566 €
644 €

589 €
599 €
599 €
659 €
659 €

665 €

692 €

699 €

30 €
375 €

30 €
375 €

30 €
375 €

180 €

180 €

180 €

**LOCURI
LIMITATE

Copil 0-1.99 ani GRATUIT
Primul copil 2-13.99 ani plateste 130 € transportul + taxe aeroport
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului ofertei.
Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta oferta
poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

HOTEL MEDITERRANEAN BEACH 5*****
-demipensiune –
www.medbeach.gr

REDUCERE
De pana la 20% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Mediterranean Beach Resort Hotel vă întâmpină cu o atmosferă primitoare combinată cu un plus de eleganŃă,
cazare de lux şi servicii de calitate. Este destinaŃia perfectă pentru cei care caută frumuseŃea naturii, cazare de lux şi
servicii de calitate. Resortul recent renovat este alcătuit din opt clădiri cu două etaje contruite în stil tradiŃional
Ionian.
LocaŃia: Localizat în Laganas, la malul mării, într-o oază de linişte şi relaxare, este locul ideal pentru iubitorii de
natură şi în acelaşi timp de confort. Este situat la 5 km distanŃă de aeroport, 500 m distanŃă faŃă de Laganas şi 7 km
distanŃă faŃă de capitală insulei Zante.
FacilităŃile camerelor: Hotelul dispune de 113 camere decorate cu mult gust, dotate cu baie proprie cu dus, tv
satelit, mini frigider, aer condiŃionat, telefon, balcon.
ActivităŃi: sală de gimnastică, saună, masaj, tenis de masă, biliard, centru pentru sporturi de apă lângă hotel, salon
de înfrumuseŃare.
Piscină: piscină, piscină pentru copii, pool bar, snack bar, şezlonguri şi umbreluŃe la piscină şi pe plajă.
Masă: mic-dejun şi cină în sistem bufet.
Diverstisment: lobby cu salon Tv, biliard, tenis de masă.
Pentru familii: piscină pentru copii, loc de joacă în aer liber şi babysitting la cerere.
Alte facilităŃi: restaurant principal, beach bar, terasă, room service, recepŃie, serviciu medical la cerere, exchange,
parcare, spălătorie, curăŃătorie, sală de internet, rent a car, babysitting, lounge, sală de conferinŃa.
FIRST
EARLY
OFERTA
STANDARD
MINUTE
BOOKING
SPECIșLA
Loc in DBL cu
Loc in DBL cu
Plecari
REDUCERE 20% REDUCERE 15%
**LOCURI
Loc in DBL
aplicata, pana la
aplicata, pana la
LIMITATE
20.03
20.04
07.06, 20.09, 27.09
534 €
14.06, 13.09
554 €
21.06, 28.06, 05.07,
12.07, 23.08, 30.08,
604 €
06.09
19.07, 26.07, 02.08,
674 €
09.08, 16.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
Supliment SGL

427 €
443 €

454 €
471 €

497 €
515 €

483 €

513 €

562 €

539 €

573 €

627 €

20 €
20 €
20 €
310 €
310 €
310 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT
Un copil 2-11.99 ani plateste 130 € transportul + taxe aeroport
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului ofertei.
Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta oferta
poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

HOTEL ZANTE PARK 4****+
-all inclusivewww.zanteparkhotels.travel

REDUCERE
De pana la 17% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Zante Park Hotel este situat într-o zonă mai liniştită a staŃiunii Laganas, la câteva minute de centrul staŃiunii
Laganas, 5 km de aeroport şi 7 km de cosmopolitul Zante Town. La numai 200 m de hotel veŃi găsi o superbă plajă
cu nisip fin şi apă cristalină.
LocaŃia: Hotelul se află la 200 m de plajă din staŃiunea Laganas.
Facilitășile hotelului: Hotelul dispune de piscină exterioară, restaurant cu specific internaŃional şi grecesc, cocktail
bar, snack bar, bar la piscină, magazin de suveniruri, parcare proprie, baby cots, facilităŃi pentru persoanele cu
dizabilităŃi, room service, lounge cu Tv satelit, sală de fitness, saună, masaj, tratamente faciale şi coafor (extra),
sporturi nautice, exchange, business center, servicii de secretariat, rent a car, servicii medicale (la cerere), serviciu
de babysitting (la cerere), servicii de spălătorie.
FacilităŃile camerelor: Toate camerele sunt spaŃioase şi dispun de balcon sau terasă, baie proprie cu uscător de păr
şi sunt dotate cu telefon direct, televizor, minibar, aer condiŃionat, seif.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL
07.06, 27.09
554€
13.09, 20.09
554€
14.06
574€
21.06
624€
06.09
624€
28.06, 05.07, 30.08
624€
12.07, 23.08
624€
19.07, 26.07, 02.08,
694€
09.08, 16.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
Supliment SGL

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 17%
aplicata, pana la
09.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 14%
aplicata, pana la
09.04

460€
460€
476€
518€
518€
518€
518€

476€
476€
494€
537€
537€
537€
537€

499€
539€
499€
549€
559€
579€
599€

576€

597€

619€

20 €

20 €

20 €

310 €
310 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT
Un copil 2-11.99 ani plateste 130 euro transportul + taxe aeroport

OFERTA
SPECIALA
**LOCURI
LIMITATE

310 €

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului
ofertei. Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta oferta
poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

HOTEL ZANTE MARIS 4****
-all inclusivewww.xenos-hotels.gr

REDUCERE
De pana la 18% pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Hotelul se află în Tsilivi-zona Planos, o staŃiune pitorească cu foarte mulŃi măslini, vii şi pomi fructiferi, cu
privelişti deosebite şi plajă cu nisip fin, premiată cu steag albastru, lungă de 4 km.
Locașia: în Tsilivi-zona Planos, pe plaja cu steag albastru, la 70 m de staia de autobuz i taxi, 70 m distana
faă de centrul staiunii Tsilivi, 3 km distană faă de oraul Zante i la numai 7 km distană faă de
aeroportul din Zakynthos.
FacilităŃile camerelor: baie proprie cu dus şi uscător de păr, televizor, telefon, mini frigider, balcon sau terasă, aer
condiŃionat, seif (contra cost, 10 euro/ săptămâna).
ActivităŃi: biliard, sală de jocuri, volei pe plajă, tenis de masă, jacuzzi, saună, sală de gimnastică, salon de
înfrumuseŃare. Piscină: piscină exterioară, piscină interioară încălzită, piscină pentru copii, şezlonguri şi umbreluŃe
gratuite la piscină. Masă: mic dejun, prânz, cină, în sistem bufet suedez la restaurantul principal al hotelului, băuturi
răcoritoare şi alcoolice locale. Divertisment: programe de divertisment în fiecare zi la barul de la piscină şi pe o
scenă în aer liber special amenajată pentru programele de divertisment: "Seară Grecească", "Live Cabaret",
"Karaoke", "Live Bands", "Bingo", "Ghicitori”, „Nights Disco”. Alte facilităŃi: recepŃie, exchange, room service,
restaurant principal în sistem bufet, lobby bar, lounge, salon tv, bar la piscină unde se pot servi gustări de-a lungul
zilei, magazin de suveniruri, supermarket, spălătorie.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 18%
aplicata, pana la
16.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 13%
aplicata, pana la
20.04

07.06, 14.06, 13.09,
594 €
487 €
517 €
20.09, 27.09
21.06, 28.06, 05.07,
12.07, 23.08, 30.08,
644 €
528 €
560 €
06.09
19.07, 26.07, 02.08,
694 €
569 €
604 €
09.08, 16.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
40 €
40 €
Supliment SGL
360 €
360 €
Reducere un copil 6-11.99 ani la cazare in
130 €
130 €
camera DBL cu pat suplimentar
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT
Un copil 2-5.99 ani plateste 130 € transportul + taxe aeroport

OFERTA
SPECIALA
**LOCURI
LIMITATE
576 €
625 €
673 €
40 €
360 €
130 €

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului ofertei.
Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta oferta
poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

HOTEL MEDITERANEE 3***+
-demipensiune-

www.hotelmed.net

REDUCERE
de pana la 20% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Hotelul se află în staŃiunea Tsilivi, una din cele mai frumoase staŃiuni de pe insulă cu o plajă lungă de nisip, ape
limpezi, viaŃă de noapte bogată şi numeroase magazine. Oferă toate serviciile pe care vi le puteŃi dori pentru a va
putea petrece un concediu reuşit într-o atmosferă caldă şi prietenoasă.
LocaŃia: Hotelul Mediterranee se află la 200 m de plajă, la 4 km distanta de capitală Zante Town, 6 km de aeroport.
FacilităŃile camerelor: Camerele dispun de grup sanitar propriu, televizor, telefon, aer condiŃionat inclus în preŃ,
balcon, frigider şi seif contra cost.
ActivităŃi: Tenis de masă, teren de tenis, sporturi nautice.
Mese: Restaurantul Med Grill este cunoscut pentru specialităŃile sale delicioase, de la micul dejun în stil englezesc,
la gustările din timpul zilei şi culminând cu mâncărurile tradiŃionale greceşti care se pot servi seară. De asemenea
vegetarienii pot sta liniştiŃi, la acest restaurant pot servi şi specialităŃi vegetariene.
Micul dejun este bufet, iar cina A la Carte.
Divertisment: Masă de billiard, salon TV, sporturi nautice.
Alte facilităŃi: RecepŃie, piscină, cluburi şi supermarket în apropierea hotelului.
Pentru familii: Loc de joacă pentru copii, grădină plină de verdeaŃă şi flori unde te vei putea relaxa.

STANDARD
Plecari
Loc in DBL

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE
20% aplicata,
pana la 09.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 15%
aplicata, pana la
09.04

07.06, 14.06
359 €
287 €
305 €
21.06, 28.06
379 €
303 €
322 €
13.09, 20.09
449 €
359 €
382 €
05.07, 12.07, 19.07,
459 €
367 €
390 €
30.08, 06.09
26.07, 02.08, 09.08,
479 €
383 €
407 €
16.08, 23.08
Reducere cazare in camera TPL/fiecare
10 €
10 €
persoana
Supliment SGL
170 €
170 €
Reducere un copil 6-11.99 ani la cazare in
80 €
80 €
camera DBL cu pat suplimentar
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT
Un copil 2-5.99 ani plateste 130 € transportul+taxe aeroport

OFERTA
SPECIALA
**LOCURI
LIMITATE
337 €
356 €
422 €
431 €
450 €
10 €
170 €
80 €

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului ofertei.
Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta oferta
poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

HOTEL JUPITER 3***+
-all inclusivewww.jupiterhotel.gr

REDUCERE
De pana la 20% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Complet renovat, înconjurat de numeroase restaurante, supermarketuri, baruri, cluburi, magazine de suveniruri sau
de bijuterii, hotelul Jupiter este destinaŃia ideală pentru cupluri sau familii în căutarea unei vacanŃe plăcute şi
relaxante. Hotelul este renovat în 2009.
LocaŃia: Hotelul este situat în centrul staŃiunii Tsilivi, la 7 km distanŃă faŃă de aeroportul din Zakynthos, 4 km
distanŃă faŃă de capitala insulei Zante şi 300 m faŃă de plaja cu nisip decorată cu distincŃia „steag albastru”.
FacilităŃile camerelor: Camerele dispun de baie proprie cu du sau cadă, televizor, uscător de păr, mini frigider
(contra cost), aer condiŃionat (contra cost 7 euro/zi), telefon, balcon.
FacilităŃile hotelului: recepŃie, salon tv, piscină, bar la piscină, restaurant, parcare, lobby, lobby bar, umbrele şi
şezlonguri la piscină, grădină.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL
07.06, 20.09, 27.09
419€
14.06, 13.09
459€
21.06, 28.06, 06.09
479€
05.07
499€
30.08
509€
12.07, 23.08
519€
19.07, 26.07, 02.08,
529€
09.08, 16.08
Reducere cazare in camera DBL cu pat
suplimentar
Supliment SGL
Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani la
cazare in camera DBL cu pat suplimentar

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 20%
aplicata, pana la
16.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 15%
aplicata, pana la
15.05

OFERTA
SPECIALA

335€
367€
383€
399€
407€
415€

356€
390€
407€
424€
433€
441€

399€
419€
439€
459€
459€
479€

423€

450€

489€

20 €/pers

20 €/pers

20 €/pers

200 €

200 €

200 €

120 €

120 €

120 €

**LOCURI
LIMITATE

Copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-11.99 ani plateste 130 euro transportul + taxe aeroport;

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului ofertei.
Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta oferta
poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

HOTEL ADMIRAL TSILIVI 3***+
-all inclusivewww.xenos-hotels.gr

REDUCERE
De pana la 17% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Hotelul renovat în 2007 poate găzdui până la 650 de persoane şi este foarte aproape de plajă. Cele trei piscine şi
zona de joacă pentru copii contribuie la crearea unei atmosfere pline de viaŃă, este locul perfect pentru cei care
doresc să se distreze sau pur şi simplu să se bucure de o vacanŃă frumoasă.
LocaŃia: Hotelul este situat într-una dintre cele mai frumoase staŃiuni din insulă, Tsilivi, la 7 km distanŃă de
aeroport, 200 m faŃă de centrul staŃiunii Tsilivi şi la numai 80 m distanŃă de plaja din Tsilivi. FacilităŃile camerelor:
În cele 170 de camere turiştii pot regăsi baie proprie cu dus, tv-satelit, frigider, aer condiŃionat, seif (contra cost, 10
euro/săptămâna), balcon sau terasă. ActivităŃi: Turiştii pot beneficia de masaj, salon de înfrumuseŃare, acces
internet, teren de mini fotbal, salon tv, sală de jocuri, tenis de masă, mini club pentru copii. Piscină: Turiştii se pot
delecta la piscina exterioară a hotelului, la barul de la piscină, piscină pentru copii, snack bar şi la cele două terase
de la piscină. Mese: mic dejun, prânz, cină, în sistem bufet suedez la restaurantul principal al hotelului, băuturi
răcoritoare şi alcoolice locale. Diverstisment: Hotelul oferă programe de divertisment în fiecare zi la barul de la
piscină şi pe o scenă în aer liber special amenajată pentru programele de divertisment:"Seara Grecească", "Live
Cabaret", "Karaoke", "Live Bands", "Bingo", " Ghicitori ',' Nights Disco”. Alte facilităŃi: recepŃie, lobby bar,
restaurant, parcare, exchange, spălătorie, serviciu de deşteptare, mini market, servicii medicale.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL
07.06
449 €
14.06
469 €
21.06, 27.09
489 €
20.09
519 €
28.06
529 €
06.09, 13.09
539 €
05.07, 30.08
559 €
12.07
579 €
19.07, 26.07, 02.08,
599 €
09.08, 16.08, 23.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
Supliment SGL

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 17%
aplicata, pana la
20.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 13%
aplicata, pana la
15.05

OFERTA
SPECIALA

373 €
389 €
406 €
431 €
439 €
447 €
464 €
481 €

391 €
408 €
425 €
452 €
460 €
469 €
486 €
504 €

413 €
431 €
450 €
477 €
487 €
496 €
514 €
533 €

497 €

521 €

551 €

**LOCURI
LIMITATE

30 €
30 €
30 €
230 €
230 €
230 €
Copil 0-1.99 ani GRATUIT
Primul si al 2-lea copil 2-11.99 ani platesc 130 € transportul + taxe aeroport
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului ofertei.
Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta oferta
poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

HOTEL ADMIRAL ARGASSI 3***
-all inclusivewww.xenos-hotels.gr

REDUCERE
De pana la 19% la cazare
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

LocaŃia: este situat la 200 m de centrul staŃiunii Argassi, la 5 km distanŃă faŃă de Zante Town şi la 300 m de plajă.
Arhitectura modernă, camerele elegante şi programele de divertisment din fiecare zi vă garantează o vacanŃă reuşită.
FacilităŃile hotelului: internet wireless, spălătorie, serviciu de trezire, masaj, salon de înfrumuseŃare (contra cost),
serviciu medical la cerere, lobby bar, tenis de masă, sală de jocuri, exchange, mini market la 20 m distanŃă de hotel,
teren de joacă pentru copii în cadrul complexului „The Captain` s”, restaurant principal în sistem bufet sudez, salon
tv şi parcare. FacilităŃile camerelor: aer condiŃionat, TV satelit, frigider, seif (contra cost, 10 euro/ săptămâna), baie
cu dus, balcon/ terasă. Piscină: piscină exterioară, bar la piscină, terasă la piscină cu şezlonguri şi umbrele gratis,
contra cost pe plaja publică, piscină pentru copii, snack bar pentru micul dejun şi gustări, jacuzzi în cadrul
complexului „The Captaina s". Mese: sistem all inclusive (toate mesele stil bufet) în restaurantul principal.
Divertisment: programe de divertisment în fiecare zi la barul de la piscină şi pe o scenă în aer liber special
amenajată pentru programele de divertisment: "Seară Grecească", "Live Cabaret", "Karaoke", "Live Bands",
"Bingo", "Ghicitori”, „Nights Disco. Pentru familii: piscină pentru copii, loc de joacă în complexul „The Captain`
s”.
FIRST
EARLY
OFERTA
STANDARD
MINUTE
BOOKING
SPECIALA
Loc in DBL cu
Loc in DBL cu
Plecari
REDUCERE 19% REDUCERE 15%
**LOCURI
Loc in DBL
aplicata, pana la
aplicata, pana la
LIMITATE
16.03
15.05
07.06
14.06
21.06, 27.09
28.06
20.09
13.09
06.09
05.07
30.08
12.07
19.07, 26.07, 02.08,
09.08, 16.08, 23.08

379 €
409 €
429 €
459 €
469 €
489 €
489 €
509 €
509 €
529 €

307 €
331 €
347 €
372 €
380 €
396 €
396 €
412 €
412 €
428 €

322 €
348 €
365 €
390 €
399 €
416 €
416 €
433 €
433 €
450 €

349 €
369 €
389 €
419 €
429 €
449 €
459 €
449 €
479 €
479 €

549 €

445 €

467 €

499 €

20 €

20 €

20 €

Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
Supliment SGL

200 €
200 €
200 €
Copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul si al 2-lea copil 2-11.99 ani platesc 130 € + taxe
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului ofertei.
Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta oferta
poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

HOTEL DANNY 3***
-mic dejunwww.dannyshotel.com

REDUCERE
De pana la 23% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Hotelul este situat într-o regiune liniştită, ideală pentru relaxare şi este aproape de centrul oraşului Alykanas, unde
poŃi face cumpărături. La doar câteva minute de hotel veŃi găsi o plajă superbă, una dintre cele mai frumoase plaje
din Zakynthos.
Va veŃi bucura de peisaje superbe, staŃiunea fiind aşezată în pitorescul Golf Alykes.
Hotelul dispune de recepŃie, piscină şi piscină pentru copii, parcare şi restaurant. Camerele dispun de baie proprie şi
chicinetă.
LocaŃia: Hotelul Danny se află la 500 m de plajă, la 300 m de centru şi la 5 km de aeroport. FacilităŃile
camerelor: Camerele sunt spaŃioase şi luminoase oferind tot confortul necesar pentru petrecerea unui concediu de
neuitat. Camerele pot avea vedere la grădină sau la piscină şi sunt dotate cu: baie cu dus, frigider, telefon, aer
condiŃionat (contra cost 5euro/zi/cameră), seif (contra cost 12euro/săptămâna). Alte facilităŃi: RecepŃie, seif,
restaurant principal, snack bar, cocktail bar, magazin, parcare, grădină, salon TV, piscină exterioară pentru adulŃi şi
copii, loc de joacă.
FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 23%
aplicata, pana la
13.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 18%
aplicata, pana la
13.04

07.06
259 €
14.06
259 €
21.06
279 €
28.06
309 €
27.09
309 €
13.09, 20.09
349 €
05.07
359 €
12.07, 06.09
359 €
19.07, 30.08
359 €
26.07, 02.08, 09.08,
379 €
16.08, 23.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana

199 €
199 €
215 €
238 €
238 €
269 €
276 €
276 €
276 €

212 €
212 €
229 €
253 €
253 €
286 €
294 €
294 €
294 €

219 €
239 €
259 €
279 €
289 €
299 €
299 €
319 €
339 €

292 €

311 €

349 €

10 €

10 €

10 €

Supliment SGL
Reducere al 2-lea copil 2-13.99 ani la
cazare in camera DBL cu pat suplimentar

80 €

80 €

80 €

30 €

30 €

30 €

STANDARD
Plecari
Loc in DBL

OFERTA
SPECIALA
**LOCURI
LIMITATE

Copil 0-1.99 ani GRATUIT
Primul copil 2-13.99 ani plateste 130 euro transportul + taxe aeroport
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului ofertei.
Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta oferta
poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

HOTEL FAMILY INN 3***
-demipensiune –

REDUCERE
De pana la 18% la pachet
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Hotelul este poziŃionat într-un peisaj minunat , înconjurat de flori multicolore şi plante. StaŃiunea Argassi reprezintă
locaŃia ideală pentru petrecerea unei vacanŃe liniştite şi relaxante. StaŃiunea s-a dezvoltat la bază muntelui Skopos.
LocaŃia: Hotelul se află la mică distanŃă de taverne (10 m) sau supermarketuri (50 m) şi la 200 m de centrul
staŃiunii. Plaja staŃiunii Argassi se găseşte la doar 200 m de hotel. Până în oraşul Zante sunt aproximativ 2 km.
Centrul staŃiunii este organizat în jurul străzilor principale şi puteŃi găsi aici o gamă diversificată de baruri,
restaurante, supermarketuri.
FacilităŃile camerelor: Hotelul dispune de camere duble şi single, dotate cu: aer condiŃionat (contra cost), TV,
radio, frigider, baie cu du , balcon.
Mese: mic dejun şi cină în regim bufet.
FacilităŃi hotel: Hotelul dispune de recepŃie 24 ore, sală pentru servirea micului dejun, piscină interioară, TV satelit,
piscină, piscină pentru copii, piscină cu hidromasaj, bar, seif.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL
07.06, 14.06
309 €
21.06
329 €
28.06, 27.09
359 €
13.09, 20.09
399 €
05.07, 12.07, 19.07,
409 €
30.08, 06.09
26.07, 02.08, 09.08,
429 €
16.08, 23.08
Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
Supliment SGL

FIRST
MINUTE
Loc in DBL cu
REDUCERE 18%
aplicata, pana la
16.03

EARLY
BOOKING
Loc in DBL cu
REDUCERE 14%
aplicata, pana la
20.04

OFERTA
SPECIALA

253 €
270 €
294 €
327 €

266 €
283 €
309 €
343 €

287 €
306 €
334 €
371 €

335 €

352 €

380 €

352 €

369 €

399 €

**LOCURI
LIMITATE

10 €
10 €
120 €
120 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT
Un copil 2-13.99 ani plateste 130 € transportul + taxe aeroport

10 €
120 €

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea termenului ofertei.
Rezervările făcute în perioada de first/ 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.
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking.
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta oferta
poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

