Corfu – Farmecul Lagunei Albastre
PROGRAM CHARTER AVION 2017
PLECARI In fiecare Marti
PLECARI DIN: Bucuresti, Cluj Napoca
Avans la inscriere Minim 30%
TARIFUL INCLUDE
-7 nopți de cazare;
-Bilet avion cursa charter;
-Masa in functie de hotelul ales;
-Transfer aeroport-hotel-aeroport;
-Asistență turistică locala (Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include preluarea,insotirea si
conducerea turistilor de la punctul de sosire spre locul de cazare sau spre vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si suport la
destinatie, pe durata sejurului, fiind in legatura directa cu organizatorul.)

Tariful nu include
-Taxa aeroport 95 €/ pers;
-Supliment plecare din Cluj - 30€/pers
-Asigurare medicala de calatorie si asigurarea storno;
-Taxele de intrare la obiectivele turistice
-Alte taxe si cheltuieli persoanale
-Programe optionale
Bine de stiut
-Turiștii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore înainte de plecare.
-Fiecare pasager are dreptul la maxim un bagaje de cală cu o greutate totală de până la 20 kg și un bagaj de
mână care nu poate depăși 7 kg. Nu trebuie sa aveți în bagajele dumneavoastră obiecte care ar putea pune
în pericol siguranța aeronavei sau a pasagerilor.
-Orarul de zbor se poate modifica, astfel, el va fi comunicat cu exactitate înainte de plecare.
-Clasificarea hotelurilor este dată de autoritațile în domeniu din respectiva țară.
-Agenția își rezervă dreptul de a reordona programul excursiilor, în anumite situații speciale, cu
respectarea în totalitate a serviciilor.
-Agenția nu face partaje la cazare.
FORMALITATI
-La frontiera este obligatorie deținerea unei carți de identitate sau pașaport valabil minim 6 luni.
-Nu sunt obligatorii asigurarea medicală de călătorie și asigurarea storno însa agenția vă recomandă să le
aveți.
-Pentru a putea ieși din țară, copiii sub 18 ani trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiții: să călătorească
cu cel puțin un adult însoțitor, să aibă asupra lor acordul ambilor părinți (sau al părintelui neinsoțitor)
legalizat la notariat. Adultul care îi însoțește, în cazul în care nu este unul dintre părinti, trebuie să aibă
cazier judiciar pe care să îl prezinte la frontieră.
CLIMA
Insula se bucura de o clima mediteraneana cu ierni blande si veri revigorante.

Hotel Akrotiri 4* - Demipensiune
 Localizare: Hotelul se bucură de una dintre cele mai spectaculoase localizări din Corfu. Se află pe plajă, la 22 km de Corfu
Town, capitala insulei şi la 200 m de centrul scuba-diving. Taverne, restaurante, magazine şi baruri se găsesc la câteva minute
de mers pe jos.
 Facilităţi hotel: Hotelul a fost construit în anul 1971 și de-a lungul timpului a fost renovat, ultima renovare fiind făcută în
2011. Hotelul dispune de piscină cu șezlong-uri și umbreluțe gratuite, pool-bar, cocktail-bar, room service, recepţie, seif,
exchange, rent-a-car, parcare şi magazin de suveniruri, wi-fi gratuit atât în camere, cât și în hotel și la piscină.
 Plaja: De o parte şi de alta a hotelului se află două plaje cu nisip şi pietricele: Agia Triada şi Rocky Beach, ideală pentru înot
şi agreată de iubitorii de natură. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și
o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
 Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu: TV-satelit, radio, telefon, frigider, uscător de păr şi aer condiționat gratuit .
Hotelul dispune de camere cu vedere la mare. Sport și agrement: tenis de câmp, tenis de masă, închirieri de biciclete, centru
diving, sporturi de apă pe plajă, salon TV și joc de cărți. Hotelul dispune de două piscine, cu secțiune pentru copii. Aici, șezlongurile sunt gratuite, pe plajă sunt contra cost. Hotelul nu acceptă animale de companie.
 Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină cu secțiune pentru copii.
CAMERE CU VEDERE LA MARE!!!

DATE DE PLECARE 2017
30.05
06.06, 13.06, 12.09, 19.09
20.06
18.07, 05.09
27.06, 04.07, 11.07
25.07, 01.08,08.08, 15.08, 22.08, 29.08

STANDARD

Loc în DBL
670 €
699 €
742 €
769 €
791 €
827 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la 31.03
469 €
489 €
519 €
538 €
554 €
579 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată până la 31.05
503 €
524 €
557 €
577 €
593 €
620 €

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 20

€

Supliment SGL
300 €
Reducere un copil 4-12.99 ani la cazare in camera DBL cu pat suplimentar -120 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-03.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Apartments Niouris Marina// Apartments Marina – Self Catering
 Localizare: Aceste studiouri se găsesc în stațiunea Agios Gordis, la 15 km distanță de Corfu Town, capitala insulei și la
numai 7 km distanță de cel mai mare waterpark din Europa de Est.
 Plaja: Apartamentele se află la 350 metri distanță față de plaja publică, plajă lată cu nisip fin și intrare lină in mare.
Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar,
acesta fiind contra cost.
 Facilități studio-uri: Apartamentele Niouris-Marina au fost construite în 1987, de-a lungul timpului fiind făcute mai multe
renovări, cea mai recentă fiind făcuta în 2006. Apartamentele dispun de piscină, de dimensiuni olimpice, cu șezlong-uri și
umbreluțe gratuite. Vila oferă servicii de self-catering. Opţional se pot alege una din variantele de masă: mic dejun, prânz sau
cină, mese care se vor servi la tavernă.
 Facilităţi camere: Camerele dispun de grup sanitar propriu, chicinetă dotată cu plită electică şi veselă necesară, frigider,
aer condiționat (contra cost, 5 euro/camera/zi).

DATE DE PLECARE 2017
30.05, 19.09
06.06, 13.06, 12.09
20.06, 05.09

STANDARD

Loc în DBL
305 €
319 €
332 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% aplicată până la
28.02
244 €
255 €
266 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL BEST DEAL cu
REDUCERE 25%
aplicată până la 28.02
229 €
239 €
249 €

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 29.08
372 €
298 €
279 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08
399 €
319 €
299 €
Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 5 €
Supliment SGL
100 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Aquis Sandy Beach Resort 4*+ - All inclusive
 Localizare: Hotelul este situat la 30 m de plaja cu nisip din St. Georgios S-V, la 22 km de aeroport și Corfu Town. Aquis
Sandy Beach Resort este hotelul ideal pentru cupluri şi familiile care doresc o vacanță relaxantă şi odihnitoare dar şi cu
distracție şi animație.
 Facilități hotel: Hotelul are 562 camere recent renovate, internet wireless, laptop (de inchiriat), spălatorie, serviciu de
trezire, baby-sitting, cameră pentru bagaje, rent a car, doctor la cerere (24 h), minimarket, magazin de suveniruri, 2 piscine
exterioare, piscină pentru copii, loc de joacă şi club pentru copii (4-12 ani), teatru în aer liber, animație, 2 terenuri de tenis,
sală de gimnastică complet echipată, biliard, sezlonguri şi umbrele gratuite la piscină (la plajă se plătesc), prosoape
(piscină/plajă - depozit).
 Facilități camere: aer condiționat individual, TV satelit, telefon, mini frigider, seif (contra-cost), baie cu cadă şi uscător de
păr, balcon/ terasă cu mobilier.

DATE DE PLECARE 2017
30.05
06.06, 13.06, 12.09, 19.09
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 05.09
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08,
29.08

711 €
749 €
811 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% aplicată până la 31.03
569 €
599 €
649 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
15% aplicată până la 31.05
604 €
637 €
689 €

874 €

699 €

743 €

STANDARD

Loc în DBL

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană -30

€

Supliment SGL
390 €
Reducere al 2-lea copil 2-13.99 ani cazare în cameră DBL cu pat suplimentar - 130 €
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-13.99 ani plătește doar 140 € biletul de avion + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Apartments Noufaro – Self Catering
 Localizare: Situat în Paleokastritsa, la 22 km de Corfu Town, capitala insulei, la 23 km distanță de aeroport și la 150 m
distanță față de plajă.
 Plaja: Studio-urile sunt situate la 150 metri distanță față de plaja publică, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și
umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind
contra cost.
 Facilităţi studio-uri: Studio-urile Noufaro Paleokastritsa dispun de grădină şi de terasă. Hotel ApartmentsNoufaro
Paleokastritsa oferă servicii de self-catering.
 Facilităţi camere: Grup sanitar propriu, chicinetă utilată complet, frigider, AC (contra cost, 5 euro/ camera/zi), uscător de
păr.

DATE DE PLECARE 2017
30.05
06.06
13.06
20.06, 12.09, 19.09

STANDARD

Loc în DBL
284 €
299 €
332 €
345 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 30% aplicată
până la 28.02
199 €
209 €
232 €
242 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20% aplicată
până la 30.04
227 €
239 €
266 €
276 €

27.06, 04.07, 11.07, 28.07, 25.07, 05.09
374 €
262 €
299 €
01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08
399 €
279 €
319 €
Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 10 €
Supliment SGL
60 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-12.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Ariti 4* - Demipensiune
 Localizare: Hotelul este situat în împrejurimile pitoreşti din Peninsula Kanoni, la sud de oraşul Corfu, pe coasta de est a
insulei Corfu. Are vedere spre una dintre atracţiile cele mai uşor de recunoscut din Insulele Ionice, capela Pontikonisi şi
mănăstirea Vlacherna. Este o staţiune liniştită cu o serie de plaje de nisip şi de pietriş şi mici golfuri. Fiind atât de aproape de
oraşul Corfu, acesta beneficiază de facilităţile capitalei în timp ce se bucură de relaxarea staţiunii. Staţia de autobuz este chiar
în fața complexului şi aeroportul Internaţional din Corfu se află la aproximativ 3 km distanţă.
 Facilități hotel: Hotelul a fost construit în 1975, cu renovări de-a lungul timpului, iar ultima renovare s-a făcut în 2009.
Complexul dispune de recepţie de 24 de ore, seif, acces la lift, cafenea, bar şi restaurant.
Sunt disponibile facilităţi pentru conferinţe, cameră şi servicii de spălătorie şi parcare. Complexul dispune de o grădină de
4000 m2, piscină în aer liber, piscină pentru copii, bar la piscină şi terasă, tenis de masă. La piscină șezlong-urile și umbrelele
sunt gratuite.
 Plaja: Plaja publică este localizată la 400 m distanță față de hotel, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele,
pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
 Facilități camere: Camerele au facilităţi moderne, aer condiţionat (gratuit) şi încălzire centrală, baie privată cu cadă şi
uscător de păr,TV, direct dial telefon, mini-frigider, balcon, wi-fi (gratuit).
 Facilități pentru copii: Hotelul dispune de piscină pentru copii.

DATE DE PLECARE 2017
30.05, 12.09, 19.09
11.07, 18.07
06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 05.09
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08

STANDARD

Loc în DBL
474 €
494 €
499 €
586 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% aplicată până la
31.03
379 €
395 €
399 €
469 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
15%
aplicată până la 31.05
403 €
420 €
424 €
498 €

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 20

€

Supliment SGL
240 €
Reducere al 2-lea copil 6-11.99 ani cazare în cameră DBL cu pat suplimentar - 90 €
Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-11.99 ani și al 2-lea copil 2-05.99 ani plătesc 140 euro
transportul + taxe aeroport
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Magna Graecia 4* - All inclusive
 Localizare: Hotelul este situat pe coasta de est a insulei, în zona Dassia, una dintre zonele cele mai populare de pe insulă,
la 13 km de capitala Corfu Town.
 Facilități hotel: Hotelul dispune de două piscine, piscină pentru copii, loc de joacă pentru copii, exchange, restaurant, bar,
bar la piscină, lobby cu TV, teren de tenis, parcare, magazine de suveniruri, room service, baby sitter, spălătorie, coafor, masaj,
serviciu rent-a-car, sală de conferințe, internet wi-fi in recepție (gratuit). Hotelul organizează si programe de animație pentru
turiști.
 Plajă: Hotelul se află la 150 m distanță față de plaja publică cu nisip şi pietricele, șezlonguri și umbrele contra cost, bar pe
plajă (contra cost).
 Facilități camere: Camerele dispun de aer condiționat (gratuit), telefon, TV satelit, frigider, seif în cameră (contra
cost),balcon, internet wi-fi (contra cost).

DATE DE PLECARE 2017
30.05
06.06, 13.06
20.06, 19.09
27.06, 04.07, 12.09
11.07, 18.07, 05.09
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08

STANDARD

Loc în DBL
642 €
691 €
734 €
763 €
798 €
842 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la 31.03
449 €
484 €
514 €
534 €
559 €
589 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată până la 15.05
482 €
518 €
551 €
572 €
599 €
632 €

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 20

€

Supliment SGL
199 €
Reducere al doilea copil 7-13.99 ani la cazare în DBL cu pat suplimentar - 120
Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Primul copil 2-13.99 ani plătește doar 140 € transportul + taxe aeroport;
Al doilea copil 2-06.99 plătește doar 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

€

Hotel Apartments Eleni Manesi – Self Catering
 Localizare: Complexul de apartamente este situat in statiunea Ipsos, din Insula Corfu, la 200 m de plaja.
 Facilitati hotel: Vila Eleni beneficiaza de 2 km de plaja cu nisip si pietricele, premiata cu steag albastru si ofera
nenumarate posibilitati de petrecere a timpului, de la taverne in aer liber, baruri si cluburi de noapte, la sporturi acvatice, ca
waterskiing, banana rides, ring rides, diving. Piscina uriasa este cu siguranta punctul atractiv al complexului. Tot la piscina vei
gasi sezlonguri si un pool bar.
 Facilitati camere: Toate camerele vilei sunt dotate cu TV, frigider, chicineta cu plita electrica, vesela, grup sanitar propriu
cu dus, aer conditionat (optional, 6 Euro/camera/zi).

DATE DE PLECARE 2017
19.09
30.05, 06.06, 13.06, 12.09
20.06, 05.09
27.06, 04.07, 11.07
18.07, 25.07, 29.08
01.08, 08.08, 15.08, 22.08

STANDARD

Loc în DBL
279 €
355 €
379 €
399 €
456 €
476 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la 31.03
195 €
249 €
265 €
279 €
319 €
333 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată până la 31.05
209 €
266 €
284 €
299 €
342 €
357 €

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 10

€

Supliment SGL
110 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-14.99 ani plăteşte 140 euro transportul + taxe aeroport
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Benitses Bay 3* - All inclusive
 Localizare: Hotelul Benitses Bay View se află în regiunea Gastouri, la 8 km de centrul orașului Corfu, la 7 km față de
aeroportul international Ioannis Kapodistrias, la 9 km de portul din Corfu și la aproximativ 800 m distanță față de plajă. Nu
foarte departe, respectiv la aproximativ 400 m față de hotel există cafenele, restaurante, supermarket-uri și magazine de
suveniruri.
 Facilități hotel: Hotelul Benitses Bay View pune la dispoziția oaspeților săi urmatoarele facilităti: receptie 24 h, parcare,
internet Wi-Fi gratuit în recepție, seif, grădină, cafenea, restaurant, bar, piscină și teren de tenis. Hotelul pune la dispoziția
turiștilor shuttle bus gratuit până la plajă.

 Facilități camere: Camerele hotelului sunt confortabile, amenajate modern și oferă vedere la mare sau la gradină. Fiecare
cameră este dotată cu: aer condiționat (gratuit), telefon, internet Wi-Fi (contra-cost), TV satelit, uscător de păr, frigider și
balcon.

DATE DE PLECARE 2017
30.05
06.06, 13.06, 12.09, 19.09
20.06, 27.06, 04.07, 05.09
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08,
22.08, 29.08

449 €
499 €
532 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la 28.02
314 €
349 €
372 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată până la 30.04
337 €
374 €
399 €

585 €

410 €

439 €

STANDARD

Loc în DBL

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană -15

€

Supliment SGL
216 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Belvedere 3* - All inclusive
 Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Agios Ioannis și ofera o priveliste minunata asupra marii dar și a muntelui. Este
situat la 16 km distanță față de capitala insulei și la 17 km față de aeroport.
 Facilităţi hotel: Hotelul Belvedere dispune de 170 camere renovate în 2011, restaurant principal, salon TV, parcare
(gratuit). Recepția funcţionează 24 de ore și oferă apel de trezire oaspeților care doresc. Sport și agrement: sporturi nautice,
scufundări, serviciu de închirieri biciclete - sunt contra cost.
 Plaja: Hotelul dispune de plajă private, situată vizavi de hotel, cu șezlonguri și umbrele gratuit.
 Facilităţi camere: Camerele au vedere la mare şi sunt dotate cu aer condiționat (gratuit), TV satelit, minifrigider. Hotelul
Belvedere dispune de o piscină cu apă sărată – șezlonguri și umbrele gratuit.

DATE DE PLECARE 2017
30.05
06.06, 12.09, 19.09
13.06, 20.06, 05.09
27.06, 04.07, 29.08
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08,
22.08

449 €
499 €
511 €
542 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% aplicată până la 31.01
359 €
399 €
409 €
434 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
15% aplicată până la 15.04
382 €
424 €
434 €
461 €

586 €

469 €

498 €

STANDARD

Loc în DBL

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 10

€

Supliment SGL
200 €
Reducere al 2-lea copil 2-13.99 ani cazare în cameră DBL cu pat suplimentar - 50
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Un copil 2-13.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

€

Hotel Feakion Gouvia – Mic Dejun
 Localizare: Hotelul Feakion se află pe insula Corfu, în stațiunea Gouvia, la doar 250 de metri de plaja Kontokali. Hotelul
este situat la aproximativ 7 km distanță de Corfu Town, capitala insulei.
 Plaja: Hotelul se află la 250 metri distanță față de plaja publică din stațiune, plajă cu nisip fin. Șezlong-urile și umbreluțele,
pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
 Facilități hotel: Hotelul Feakion pune la dispoziția tiriștilor săi mai multe facilități, printre care: loc de joacă pentru copii
și piscină în aer liber, cu terasă la soare. Hotelul dispune de restaurant, snack bar care servește mese ușoare, internet gratuit în
lobby. Hotelul oferă parcare privată gratuită.

 Facilități camere: Camerele sunt spatioase și luminoase, dispun de TV prin satelit, minibar, seif (contra cost-14 euro/
săptămână), aer condiționat (contra cost-6 euro/ camera/zi) baie cu cadă sau duș. Camerele au balcon cu vedere la grădină
sau cu vedere la mare.

DATE DE PLECARE 2017

STANDARD

Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată până la 28.02
219 €
234 €
264 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% aplicată până la 30.04
234 €
250 €
282 €

30.05
292 €
06.06
312 €
13.06, 20.06, 12.09, 19.09
352 €
27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08,
425 €
319 €
340 €
08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09
Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 5 €
Supliment SGL
75 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-09.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Ithea Suites 4* - All inclusive (Ex RosaBella)
 Localizare: Hotelul este situat în statiunea Ermones, situat pe plaja cu nisip și pietricele, iar parcul acvatic Aqualand este
la mai puţin de 5 km. Hotelul este situat la 15 km distanță față de capitala insulei. La numai 400 metri se află stația de autobuz.
 Facilități hotel: Hotelul este construit în formă de un amfiteatru şi oferă arhitectură în stil mediteranean cu elemente neoclasice. Hotelul dispune de magazin, bar, restaurant, internet wi-fi gratuit în spațille publice, biciclete de închiriat, piscină
interioară, piscină în aer liber, piscină pentru copii, bar la piscină, şezlong-uri și umbrele gratuit la piscină, jacuzzi (contra
cost), saună (contra cost), centru SPA (contra cost), sală de sport (contra cost) și miniclub pentru copii.
 Facilități camere: Fiecare junior suite (40 mp) dispune de o singură încăpere spațioasă, open plan, cu balcon mare, aer
condiționat (gratuit), seif (contra cost), TV satelit, internet wi-fi (contra cost), telefon, baie cu duș sau cadă, uscător de păr.
STANDARD
DATE DE PLECARE 2017

Loc în Junior
Suite SV

30.05
06.06, 13.06
20.06, 19.09
27.06, 04.07, 12.09
11.07, 18.07, 05.09
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08

642 €
691 €
734 €
763 €
798 €
842 €

FIRST BOOKING
Loc în Junior Suite SV cu
REDUCERE 30% aplicată
până la 28.02
449 €
484 €
514 €
534 €
559 €
589 €

EARLY BOOKING
Loc în Junior Suite SV cu
REDUCERE 25%
aplicată până la 30.04
482 €
518 €
551 €
572 €
599 €
632 €

Reducere cazare în cameră junior suite cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 15

€

Supliment SGL
340 €
Reducere al doilea copil 2-11.99 ani la cazare in Junior Suite SV cu pat suplimentar - 120 €
Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-11.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Lido Corfu Sun 3* - All inclusive
 Localizare: Situat în minunata zonă din Benitses, dispunerea pe niveluri a hotelului Lido Corfu Sun oferă turiștilor o
vedere panoramica unică asupra Mării Ionice. Hotelul beneficiază de o amplasare minunată, la câţiva paşi de numeroase
taverne, baruri şi magazine. Hotelul se află în apropiere de o staţie de autobuz, ideală pentru explorarea insulei Corfu.
Elementele tradiționale ale hotelului, îmbinate cu calitatea serviciilor și confortul tehnologiei moderne, asigură clienților săi o
experiență de neuitat.
 Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, acces la internet, Seif, parcare, restaurant (deschis în timpul zilei și servește o
selecție bună de mâncăruri mediteraneene, inclusive numeroase specialități locale), piscină și bar la piscină.
 Plaja: Hotelul se află la 30 de metri de plaja publică, cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra
cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.

 Facilități camere: Camerele sunt spatioase și decorate simplu și prevăzute cu frigider, aer condiționat (gratuit), uscător de
păr, TV prin satelit, internet (gratuit) și balcon cu vedere la mare și baie privată.

DATE DE PLECARE 2017
30.05, 06.06
12.09, 19.09
13.06
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 05.09
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08,
29.08

569 €
599 €
649 €
670 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la 31.03
398 €
419 €
454 €
469 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată până la 31.05
427 €
449 €
487 €
503 €

713 €

499 €

535 €

STANDARD

Loc în DBL

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 10
Supliment SGL

€

255 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Un copil 2-11.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Hellinis 3* - Demipensiune
 Localizare: Hotelul Hellinis de 3 stele este situat în zona Kanoni din Corfu. Acesta se afla la 600 de metri de plajă şi la 3 km
de Palatul Mon Repos.
 Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor săi o piscină, piscină cu secțiune pentru copii, bar la piscină, internet
wi-fi la recepție (contra cost).
 Plaja: Hotelul se află la 600 metri distanță față de plaja publică, cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă,
sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
 Facilităţi camere: Camerele sunt decorate în nuanţe naturale şi au podea cu gresie. Toate camerele sunt dotate cu aer
condiţionat (gratuit), TV, internet, frigider.

DATE DE PLECARE 2017
30.05, 19.09
06.06, 12.09
13.06, 05.09
20.06
27.06
04.07, 11.07, 18.07, 27.07, 29.08
01.08, 08.08, 15.08, 22.08

STANDARD
Loc în

DBL

435 €
460 €
495 €
524 €
543 €
569 €
617 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% aplicată până la 31.01
348 €
368 €
396 €
419 €
434 €
455 €
494 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
15% aplicată până la 31.03
370 €
391 €
421 €
455 €
462 €
484 €
524 €

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană -15
Supliment SGL
245 €
Reducere copil 2-11.99 ani la cazare în DBL cu pat suplimentar - 100 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

€

Hotel Jason 3* - Mic dejun
Locaţie potrivită pentru familii
Construit pe o colină, la doar 400 m de Ipsos Beach, hotel Jason oferă o privelişte minunată asupra golfului. Locaţie potrivită
pentru familii, deţine o piscină de dimeniuni olimpice şi se află la o distanţă de 5 minute faţă de zona cu baruri, restaurante,
taverne greceşti şi magazine.
 Localizare: Hotelul se află în staţiunea Ipsos, la 400 m de centrul staţiunii. Oraşul pitoresc Corfu şi Aeroportul
Internaţional din Corfu sunt la 20 de minute de mers cu maşina, 14 km distață. La aproximativ 5 minute de mers pe jos este o
staţie de autobuz de unde se poate ajunge în oraşul Corfu.
 Facilităţi hotel: Hotelul dispune de recepţie 24 h, exchange, rent-a-car, doctor la cerere (24 h), snack bar, terasă şi parcare.
Recepţia este deschisă nonstop, iar personalul oferă hărţi şi informaţii, putând facilita şi servicii de închiriere auto.
Proprietatea oferă parcare private gratuită. Hotelul dispune de o piscină exterioară cu pool bar, piscină de dimensiuni olimpice.
Hotelul pune la dispoziția turiștilor săi și billiard (contra cost).
 Plaja: Hotelul este situat la 400 metri distanță față de plaja publică din stațiune, plajă premiată cu Blue Flag pentru
calitatea ei, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlonguri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
 Facilităţi camere: Hotelul are 71 de camere recent renovate. Toate camerele dispun de aer condiționat (contra cost: 4 € /
zi), încălzire centrală, seif (contra cost), minifrigider, TV-satelit şi baie cu duş. Fiecare cameră are balcon cu vedere spre munte,
piscină sau mare.
 Facilităţi pentru copii: Cei mici au la dispoziţie piscină exterioară

DATE DE PLECARE 2017
30.05, 06.06, 19.09
13.06, 12.09
20.06, 05.09
27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 29.08
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

STANDARD

Loc în DBL
327 €
352 €
392 €
411 €
422 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la
28.02
229 €
246 €
274 €
288 €
295 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL BEST DEAL cu
REDUCERE 35%
aplicată până la 31.01
213 €
229 €
255 €
267 €
274 €

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 5

€

Supliment SGL
120 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-09.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Golden Sands 3* - All Inclusive
 Localizare: Golden Sands 3* este situat în superba stațiune Agios Georgios Argirades, aflată în partea de sud-vest a insulei
Corfu. Hotelul se află la o distanță de 33 km de orașul Corfu și la 31 km de aeroport.
 Facilități hotel: Hotelul Golden Sands dispune de restaurant, cu preparate din bucataria greceasca si internationala, bar
interior, receptie 24h, schimb valutar, seif, serviciu “rent a car” (masini si biciclete), acces gratuit la internet wireless, zona de
parcare pentru autoturisme si motociclete, piscine (inclusiv pentru copii), locuri de joaca pentru copii, teren de tenis, zona de
relaxare si divertisment.
 Facilitati camere: Golden Sands dispune de camere spatioase, cu aer conditionat, balcon si vedere la Marea Ionica sau la
piscina, precum si acces gratuit la Wi-Fi. Fiecare camera are TV prin satelit si frigider. Baile au cazi sau dusuri si uscatoare de
par.

DATE DE PLECARE 2017
30.05
06.06, 12.09, 19.09
13.06, 20.06, 05.09
27.06, 04.07, 29.08
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08,

STANDARD

Loc în DBL
449 €
499 €
511 €
542 €
586 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% aplicată până la
28.02
359 €
399 €
409 €
434 €
469 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
15% aplicată până la
30.04
382 €
424 €
434 €
461 €
498 €

22.08
Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 15

€

Supliment SGL
280 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani plăteşte 140 euro transportul + taxe aeroport
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Vila Irida – Self Catering
 Localizare: Vila este situată într-una dintre cele mai renumite stațiuni din Corfu, Paleokastritsa. Zona de magazine și
taverne este la numai 100 m distanță.
 Plaja: Vila este situată la 300 metri distanță față de plaja publică, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele,
pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
 Facilități studio-uri: Studiourile dispun de gradină, terasă, piscină, grătar. Vila Irida oferă servicii de self catering.
 Facilități camere: Camerele dispun de grup sanitar, chicinetă utilată complet, frigider, aer condiționat (contra cost, 5
euro/camera/zi), TV.

DATE DE PLECARE 2017
30.05, 06.06, 19.09
13.06, 12.09
20.06, 05.09
27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08,
08.08, 15.08, 22.08, 29.08

305 €
332 €
372 €

229 €
249 €
279 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL BEST DEAL cu
REDUCERE 30%
aplicată până la 31.01
214 €
232 €
260 €

399 €

299 €

279 €

STANDARD

Loc în DBL

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

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 5 €
Supliment SGL
100 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-14.99 ani plătește 140 euro transportul + taxe aeroport
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Vila Blue Lagoon – Self Catering
 Localizare: Vila Blue Lagoon se află în centrul stațiunii Roda, la 200 de metri distanță față de plaja cu nisip. În apropiere se
găsesc multe magazine, taverne, restaurante. Vila se află la aproximativ 12 km față de Canal D’Amour, un important punct de
atracție al insulei.
 Facilități vilă: Vila dispune de o piscină în aer liber, cu secțiune pentru copii, o terasă cu șezlong-uri și umbrele gratuit.
Hotelul dispune de snack bar, loc de joacă pentru copii, internet wi-fi gratuit în spațiile publice.
 Facilități camere: Camerele sunt spațioase, dotate cu aer condiționat (5 euro/cameră/zi), o chicinetă complet utilată,
ceainic, toaster, cuptor cu microunde, frigider. În camere turiștii vor găsi și prosoape pentru baie. Camerele dispun de grup
sanitar propriu.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
Loc în DBL cu REDUCERE
DATE DE PLECARE 2017
Loc în DBL
30% aplicată până la 15.03 20% aplicată până la 31.05
30.05, 06.06, 13.06, 12.09, 19.09
355 €
249 €
284 €
20.06, 27.06, 04.07, 05.09
379 €
265 €
303 €
11.07, 18.07, 25.07, 29.08
399 €
279 €
319 €
01.08, 08.08, 15.08, 22.08
427 €
299 €
342 €
Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană -5 €
Supliment SGL
80 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-14.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
STANDARD

FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL Apartment cu
Loc în DBL Apartment cu
Loc în DBL
DATE DE PLECARE 2017
REDUCERE 20%
REDUCERE 30% aplicată
Apartment
aplicată până la 31.05
până la 28.02
12.09, 19.09
505 €
354 €
404 €
05.09
527 €
369 €
422 €
11.07, 18.07, 25.07, 29.08
555 €
389 €
444 €
30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07
569 €
398 €
455 €
01.08, 08.08, 15.08, 22.08
587 €
411 €
470 €
Reducere cazare în Apartament cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 5 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-14.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
STANDARD

Hotel Paleo Art Nouveau 4* - Demipensiune
 Localizare: Hotelul Paleo Art Nouveau este situat în Paleokastritsa, una dintre cele mai pitorești zone ale insulei Corfu.
Este construit în stil tradițional grecesc. Camerele hotelului oferă o panoramă de neuitat asupra Marii Ionice și a golfului.
Hotelul se află la 22 km de Corfu Town, capitala insulei, la 23 km de aeroport și la 200 de metri de centru scuba diving. La
câteva minute de mers pe jos vei găsi adevăratele taverne grecești, restaurante, magazine și baruri.
 Facilităţi hotel: Hotelul oferă oaspeților acces la internet, în lobby (contra cost), restaurant bufet, barul principal, bar la
piscină, 2 piscine, 2 baruri, schimb valutar, parcare, rent a car, biliard, programe de animație, lift, recepție non stop, seif.
 Plaja: Hotelul este situat la 300 metri distanță fașă de plaja publică, cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe
plajă, sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
 Facilităţi camere: Hotelul dispune de camere standard la parter, camere cu vedere partiala la mare, camere duble cu
vedere frontala la mare și bungalow-uri. Toate tipurile de camere dispun de TV satelit, frigider (contra-cost), seif (contra-cost),
aer condiționat (contra cost), băi proprii cu cadă/ duș, foehn, balcon, radio, telefon. Camerele triple au un pat pliant folosit ca
extra bed.
STANDARD
DATE DE PLECARE 2017

Loc în DBL
SSV

30.05, 19.09
06.06, 13.06, 12.09
20.06, 05.09
27.06, 04.07, 11.07, 29.08
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

541 €
570 €
613 €
641 €
664 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL SSV cu
REDUCERE 30% aplicată
până la 28.02
379 €
399 €
429 €
449 €
465 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL SSV cu
REDUCERE 25% aplicată
până la 30.04
406 €
428 €
460 €
481 €
498 €

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 20

€

Supliment SGL
340 €
Reducere copil 2-11.99 ani la cazare în DBL cu pat suplimentar -130 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Memento St Spiridon 3* - Demipensiune
 Localizare: Hotelul Memento Saint Spiridon este situat la 300 de metri de satul Kassiopi de pe Insula Corfu. Capitala
insulei și aeroportul insulei se află la aproximativ 35 km.
 Facilități hotel: Acesta pune la dispoziție o piscină în aer liber cu terasă la soare și o grădină. Hotelul oferă acces gratuit la
internet Wi-Fi în zonele publice. La câțiva pași se află un restaurant și un supermarket. Hotelul oferă o parcare privată gratuită.
 Facilități camere: Studiourile în sistem self-catering se deschid spre un balcon și au vedere la mare, la grădină sau la
piscină. Camerele dispun de TV, aer conditionat contra cost: 5 euro/ camera/ zi. Acestea includ o chicinetă cu frigider și o baie
cu duș.

! Copilul gratuit la cazare nu va beneficia de pat suplimentar.
! Mesele se vor servi la Memento Kassiopi Resort 4*, la numai 30 metri distanță.

DATE DE PLECARE 2017

STANDARD

Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată până la 28.02
337 €
374 €
399 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% aplicată până la 31.05
359 €
399 €
426 €

30.05
449 €
06.06, 13.06, 12.09, 19.09
499 €
20.06, 27.06, 04.07, 05.09
532 €
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08,
585 €
439 €
468 €
22.08, 29.08
Supliment SGL
216 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-06.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Memento Kassiopi Resort 4* - All inclusive
 Localizare: Hotelul este situat în frumoasa insulă Corfu, la doar 10 minute de mers de satul Kassiopi, în
apropiere se află magazine, restaurante, aeroportul este la aproximativ 38 km.
Plaja: Hotelul este situat la aprox. 500 metri distanță față de plaja publică Avlaki. Hotelul pune la dispoziția turiștilor shuttle
bus gratuit până la plaja Kalamaki, plajă lată, de nisip. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt contra cost – aproximativ 10
euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
 Facilităţi hotel: Hotelul a fost construit în anul 1987 și de-a lungul timpului a fost renovat, începând cu ultimii 2 ani este
renovat anual, ultima renovare făcându-se în 2016. Hotelul dispune de 4 piscine exterioare, o piscină pentru copii, şezlonguri
şi umbrele la piscine gratuite, teren de tenis, sală de fitness, saună, masă de billiard, tenis de masă, polo, teren de baschet, rent
a car, market, internet wi-fi gratuit în lobby, schimb valutar, bar, restaurant, servicii recepţie 24 de ore, seri tematice (seară
grecească, quiz night, karaoke, bingo), seif la recepţie.
 Facilităţi camere: Oaspeţii se pot relaxa în camere spaţioase, frumos decorate, care sunt complet echipate cu baie proprie,
televizor, frigider, aer condiţionat gratuit, balcon, telefon, uscător de păr.
 Facilități pentru copii: Copiii au posibilitatea de a-și petrece timpul pe terenul de joacă, la mini club (Socrates School);
programele de animație sunt în limba română.

DATE DE PLECARE 2017
30.05
06.06, 13.06, 12.09, 19.09
20.06
27.06, 04.07, 11.07
18.07, 05.09
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08

STANDARD

Loc în DBL
599 €
664 €
699 €
713 €
750 €
850 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la 31.03
419 €
465 €
489 €
499 €
525 €
595 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată până la 31.05
449 €
498 €
524 €
535 €
563 €
638 €

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 20

€

Supliment SGL = 320 €
Supliment Junior Suite/ fiecare persoană/ sejur = 75 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul și al 2-lea copil 2-13.99 ani plătesc 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Roda Beach Resort & SPA 5* - All inclusive
 Localizare: Roda Beach Resort & Spa este situat la 36 km de oraşul Corfu și de aeroport, în stațiunea Roda.
 Facilități hotel: Hotelul Roda Beach oferă zone comune elegant concepute pentru a crea un sentiment de lux pentru
oaspeţii săi. Acesta deține 4 restaurante, 4 baruri, 6 piscine exterioare, 2 piscine pentru copii, mini club, 2 terenuri de tenis,
tenis de masă, volei pe plajă, polo de apă, centru SPA, magazine de suveniruri, internet corner, rent a car, spălătorie, parcare.
 Plaja: Hotelul este situat pe plajă – dispune de plajă privată, plajă lată, de nisip, cu șezlong-uri și umbreluțe gratuite.
 Facilități camere: Camerele hotelului Roda au fost complet renovate, au vedere la mare sau grădină și dispun de facilități
moderne. Toate camerele sunt dotate cu aer condiționat (gratuit), televizor, telefon, mini bar, seif (contra cost), baie cu duș sau
cadă, uscător de păr, balcon sau terasă.
 Facilități pentru copii: Hotelul dispune de loc de joacă pentru copii, mini club, 2 piscine cu tobogane, piscină cu apă de
mare cu secțiune pentru copii.

DATE DE PLECARE 2017

Loc în DBL
GV

30.05
06.06, 19.09
13.06
12.09
05.09
20.06
29.08
27.06, 04.07
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08,
22.08

754 €
799 €
865 €
879 €
924 €
929 €
999 €
1058 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL GV cu
REDUCERE 25% aplicată
până la 28.02
566 €
599 €
649 €
659 €
693 €
697 €
749 €
794 €

1170 €

878 €

STANDARD

EARLY BOOKING
Loc în DBL GV cu REDUCERE
20% aplicată până la
31.05
603 €
639 €
692 €
703 €
739 €
743 €
799 €
846 €
936 €

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 25

€

Supliment SGL GV = 290 €
Supliment SV/ fiecare persoana/ sejur = 35 €
Supliment Sea Front View / fiecare persoana/ sejur = 70 €
Supliment DBL Sharing Pool/ fiecare persoana/ sejur = 45 €
Supliment Family Room GV/ fiecare persoana/ sejur = 45 €
Supliment Family Room SV/ fiecare persoana/ sejur = 110 €
Supliment Family Room sharing Pool / fiecare persoana/ sejur = 170 €
Primul și al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT la cazare;
Primul copil 2-12.99 ani plătește doar 140 € biletul de avion + taxe aeroport.
Al doilea copil 2-12.99 ani gratuit în Family Room
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Vila Filoxenia – Self Catering
 Localizare: Vila este situată în stațiunea Paleokastritsa, la 25 km de aeroport. Cele șase plaje din apropiere sunt premiate
cu steagul albastru și sunt înconjurate de păduri de măslini. Turiștii pot explora pădurile și zonele abrupte sau pot savura
atmosfera relaxanta de la tavernele învecinate. De asemenea, pot inchiria bărci sau canoe pentru a explora stâncile și pesterile
din zonă.
 Facilități vilă: Vila a fost construită în 1986, cu renovări făcute de-a lungul timpului, ultima renovare fiind făcută în 2012.
Filoxenia Mermaide Studios pune la dispoziția oaspetilor săi o piscină în aer liber cu secțiune pentru copii, o terasă însorită, cu
șezlonguri și umbrele gratuit și un bar lângă piscină. Barul oferă muzică și acces la internet și servește gustări, înghetata,
băuturi racoritoareși cocktail-uri. La acestea se adaugă parcare gratuită și internet wireless (contra cost).
 Plaja: Vila este situată la 700 metri față de plaja publică, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă,
sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
 Facilități camere: Apartamentele spațioase sunt dotate cu aer condiționat (contra cost, 5 euro/zi), o chicinetă complet
utilată (inclusive filtru de cafea și frigider), balcon cu vedere la piscină sau la gradină, baie dotată cu uscator de păr, TV.

FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc
în
DBL cu REDUCERE
Loc în DBL cu REDUCERE
DATE DE PLECARE 2017
Loc în DBL
30% aplicată până la 28.02 25% aplicată până la 30.04
19.09
279 €
195 €
209 €
30.05, 06.06, 13.06, 12.09
355 €
249 €
266 €
20.06, 27.06, 04.07, 05.09
379 €
265 €
284 €
11.07, 18.07, 25.07, 29.08
399 €
279 €
299 €
01.08, 08.08, 15.08, 22.08
427 €
299 €
320 €
Supliment SGL
100 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani plătește 140 euro transportul + taxe aeroport
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
STANDARD

Hotel Mega – Demipensiune
 Localizare: Hotelul este localizat în frumoasa stațiune Ipsos. Până în Corfu Town sunt 14 kilometri.
 Plaja: Hotelul este situat la 10 metri distanță față de plaja publică din stațiune. Șezlong-urile și umbreluțele, pe plajă, sunt
contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă exista bar, acesta fiind contra cost.
 Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția oaspeților săi restaurant, bar-café, piscină exterioară, curățătorie, servicii
medicale (la cerere, contra cost), parcare, salon, rent a car și spatiu de relaxare.
 Facilități camere: Camerele hotelului sunt utilate cu uscător de păr, aer condiționat (contra cost – 5 euro/ camera/ zi),
televizor, telefon,mini-bar, seif (la recepţie, contra cost), baie cu cadă sau cabină de duș.
STANDARD
DATE DE PLECARE 2017

Loc în DBL
GV

FIRST BOOKING
Loc în DBL GV cu REDUCERE
30% aplicată până la 28.02

30.05
06.06
13.06, 12.09
20.06, 05.09
27.06, 04.07, 11.0718.07, 25.07, 29.08
01.08, 08.08, 15.08, 22.08

427 €
464 €
499 €
527 €
541 €
569 €

299 €
325 €
349 €
369 €
379 €
398 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL GV cu
REDUCERE 25% aplicată
până la 30.04
320 €
348 €
374 €
395 €
406 €
427 €

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană - 10

€

Supliment SGL = 200 €
Supliment SV/ fiecare persoană/ sejur 7 nopți = 10 €
Reducere copil 7-12.99 ani la cazare în DBL cu pat suplimentar -100 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-06.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

