Creta (Chania) – Plaja pe insula lui Zeus
PROGRAM CHARTER AVION 2017
PLECARI: In fiecare Miercuri incepand cu 05 mai
PLECARI DIN: Bucuresti
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;
-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.
-Hotelurile menționate pot fi înlocuite cu hoteluri similare fără a afecta tariful.
-Agenția își rezervă dreptul de a reordona programul excursiilor, în anumite situații speciale, cu
respectarea în totalitate a serviciilor.
-Agenția nu face partaje la cazare.
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 care nu-i
însoțește) legalizat la notariat. Adultul care îi însoțește, în cazul în care nu este unul dintre părinti, trebuie
să aibă cazier judiciar pe care să îl prezinte la frontieră.
CLIMA
In Insula Creta sunt cele mai lungi veri din Grecia. Clima este moale, mediteraneeana cu temperaturi de
circa 12°C iarna și 30°C vara.

Adele Studio - self catering
 Localizare
Hotelul Adele Studios este localizat la doar 100 de metri de plaja cu nisip alb din Adelianos Kampos și la 7 km de Rethymnon.
Aeroporturile din Heraklion și Chania sunt la 70 km.
 Facilitățile hotelului
Hotelul Adele Studios pune la dispoziția oaspeților o piscină în aer liber, piscină pentru copii, o terasă, o gradină și parcare
publică (gratuit).
 Facilitățile camerelor
Camerele complexului Adele Studios dispun de balcon, vedere la piscină sau plajă, TV, seif (contra cost 10
euro/cameră/săptămână), izolare fonică, baie privată, cadă sau duș, frigider, chicinetă, canapea, aer condiționat contra cost (7
euro/cameră/zi).
FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
aplicată până la 31.03

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată până la 31.05

372 €

279 €

298 €

465 €

349 €

372 €

STANDARD

DATE DE PLECARE 2017

Loc în DBL

17.05, 24.05, 31.05 (via HER)
07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07,
12.07, 06.09, 13.09, 20.09
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08,
23.08, 30.08

Reducere cazare in TPL/fiecare persoana -5 €
Supliment SGL

120 €

Supliment mic dejun/persoană/sejur

60 €

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plateste 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Scaleta Beach 3* - all inclusive
 Localizare
Hotelul este localizat la doar 20 minute de centrul orașului Rethymno, reprezentând locația perfectă pentru turiștii dornici de a explora
întreaga insulă. A fost construit în anul 1985, iar ultima renovare a avut loc în 2014. La 50 de m de hotel se află o stație de autobuz ce
are curse la fiecare 20 de minute. Aeroportul din Chania se află la o distanță de 45 minute de mers cu mașina.
 Facilitățile hotelului
Hotelul pune la dispoziția turiștilor restaurant, bar, piscină pentru adulți, sală de conferințe (cu o capacitate de 60 de locuri),
magazin de suveniruri, teren de tenis, volei pe plajă, billiard, (contra cost), seif la recepție (contra cost), Wi-fi gratuit în
recepție, parcare.
 Facilitățile camerelor
Camerele sunt decorate în stil tradițional grecesc în combinație cu stilul modern și sunt dotate cu TV, uscător de păr, aer
condiționat (gratuit), telefon, baie cu duș sau cadă, balcon sau terasă.
 Facilități pentru copii
Hotelul dispune de piscina și loc de joacă pentru copii.
 Plaja cu nisip se află la 150 de m de hotel. Șezlongurile și umbrele la plajă sunt gratuite.

03.05, 10.05 (via HER)
17.05 (via HER)

399 €
425 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
aplicată până la 28.02
299 €
319 €

24.05 (via HER)

479 €

359 €

383 €

20.09

499 €

374 €

399 €

31.05 (via HER), 13.09

519 €

389 €

415 €

07.06, 06.09

550 €

413 €

440 €

DATE DE PLECARE 2017

STANDARD

Loc în DBL

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată până la 30.04
319 €
340 €

14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 30.08

572 €

429 €

458 €

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08

597 €

448 €

478 €

Reducere cazare in TPL/fiecare persoana -15 €
240 €
Supliment SGL
90 €
Reducere al doilea copil 2-12.99 ani
20 €
Supliment camera SV/pers/sejur
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-12.99 ani plateste 140 euro transportul + taxe aeroport
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Lefkoniko Bay 3* + - all inclusive
 Localizare
Lefkoniko Bay este un apart-hotel de 3* situat în stațiunea Rethymno, la 800 m de centrul vechi al orașului. A fost construit în
anul 1999, iar ultima renovare a avut loc în 2008. În zonă există magazine, restaurante, taverne, baruri și discoteci.
 Facilitățile hotelului
Hotelul pune la dispoziția oaspeților săi lobby cu tv și Wi-fi (gratuit), piscină pentru adulți și bar la piscină. Turiștii pot
beneficia de serviciile (bar, snackbar, restaurant, etc) de la Lefkoniko Beach care se află în imediata apropiere.
 Facilitățile camerelor
Studiourile și apartamentele dispun de aer condiționat, chicinetă complet utilată, TV, telefon, frigider, seif, Wi-fi (gratuit), baie,
uscător de păr, balcon cu vedere parțială la mare sau piscină.
 Facilități pentru copii
Hotelul dispune de loc de joacă si piscină pentru copii.
 Plaja la 30 m, cu nisip din Rethymno, una dintre cele mai populare plaje de pe coasta de nord. Tariful pentru 2 șezlonguri
și 1 umbrelă la plajă este de 8 euro/zi.

DATE DE PLECARE 2017
03.05,10.05,17.05,24.05,
31.05 (via HER), 07.06, 20.09
14.06, 21.06, 13.09
28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 30.08,
06.09
26.07, 02.08, 09.08,
16.08, 23.08
Supliment SGL

STANDARD

Loc în DBL

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

532 €

399 €

426 €

585 €

439 €

468 €

665 €

499 €

532 €

692 €

519 €

554 €
180 €

Reducere cazare in TPL/fiecare persoana -10
Supliment camera SV/pers/sejur

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată până la 15.04

€

20 €

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-13.99 ani plateste 140 euro transportul + taxe
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Maravel Star Art 4* - all inclusive
 Localizare
Maravel Star Art Hotel are plaja situată la o distanță de doar 10 m, iar în apropierea acestuia se găsesc o mulțime de restaurant
și cafenele. Aeroportul din Heraklion se află o distanță de aproximativ 74 km față de hotel.
 Facilitățile hotelului
Maravel Star Art Hotel pune la dispoziția turiștilor o piscină exterioară, bar, restaurant, grădini cu palmieri, acces la conexiune
internet, parcare privată, rampe pentru acces facil a persoanelor cu dizabilități. Oaspeții se pot bucura de o varietate de
sporturi de apă.
 Facilitățile camerelor
Toate camerele sunt dotate cu aer condiționat, baie privată, mini frigider, seif, balcon sau terasă și chicinetă.

31.05 (via HER), 20.09
07.06, 14.06, 13.09

665 €
745 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 30%
aplicată până la 28.02
466 €
522 €

21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 06.09

799 €

559 €

599 €

19.07, 26.07, 02.08, 09.08,
16.08, 23.08, 30.08

855 €

599 €

641 €

DATE DE PLECARE 2017

STANDARD

Loc în DBL

Supliment SGL

400 €

Supliment SV

20 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
aplicată până la 15.06
499 €
559 €

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

Louis Creta Princess 4*+ - all inclusive
 Localizare
Hotelul este situat pe plajă, în golful Maleme, la 17 km de Chania și la 6 km de satul Platanias.
 Facilitățile hotelului
Hotelul oferă numeroase facilități printre care un mini-market, un magazin cu bijuterii, servicii medicale (la cerere, contra
cost), de spălătorie (contra cost) sau de schimb valutar, shuttle bus până în Chania de 3 ori pe zi (excepție Duminică și
sărbători naționale), 2 piscine în formă de insulă. Hotelul dispune de câteva restaurante și baruri unde vă puteți delecta atât cu
preparate tradiționale cât și internaționale: restaurant Samaria, Restaurant Asiatic, Dedalos – bar la restaurant , Dionissos –
lobby bar. Copiii au loc de joacă special amenajat, un club și piscină specială. La hotel puteți practica diferite sporturi și
activități: baschet, volei, tenis de masă, tragere cu arcul, minigolf, Bikini Disco, sală de fitnes (gratuit), mini spa (contra cost),
wifi (contra cost) etc.
 Facilitățile camerelor
Cele 420 de camere sunt dotate cu aer condiționat, balcon sau terasă, telefon cu linie directă, seif (contra cost), minifrigider,
uscător de păr, TV prin satelit, radio, wifi (contra cost).

20.09
31.05 (via HER), 07.06, 14.06, 21.06, 13.09

811 €
874 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată până la 28.02
649 €
699 €

28.06, 05.07, 30.08, 06.09

911 €

729 €

820 €

12.07, 19.07, 26.07

949 €

759 €

854 €

02.08, 09.08, 16.08, 23.08

982 €

786 €

884 €

DATE DE PLECARE 2017

Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
Supliment SGL

STANDARD

Loc în DBL

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 17%
aplicată până la 15.06
730 €
787 €

20 €
530€

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

Rethymno Residence 4* - all inclusive
 Localizare
Hotelul este situat la distanță de 70 km de aeroportul din Heraklion, la 6 km de orașul Rethymno și la 150 m de plajă.
 Facilitățile hotelului
Hotelul pune la dispoziția turiștilor recepție deschisă 24h, restaurant principal și 4 restaurante în aer liber, 3 baruri, 4 piscine
exterioare cu apă dulce, sală TV, cameră de bagaje, parcare (gratuit), Wi-Fi (gratuit în zonele publice), teren de tenis (gratuit
10:00 - 18:00), biliard (contra cost), masaj (contra cost), fitness club (gratuit 10:00 - 18:00), sporturi nautice pe plajă (contra
cost), mini-club Delphino (10:00 - 17:00), 2 secțiuni pentru copii în piscinele pentru adulți, loc de joacă (fără acoperiș cu
suprafață de iarbă), rent a car.
 Facilitățile camerelor
Camerele hotelului sunt dotate cu TV, telefon, seif, aer condiționat, minibar, Wifi (gratuit), balcon mobilat.

03.05, 10.05, 17.05, 24.05 (via HER)
31.05 (via HER)

532 €
599 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
aplicată până la 31.01
399 €
449 €

07.06, 14.06, 20.09

624 €

468 €

499 €

21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 06.09

665 €

499 €

532 €

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08

719 €

539 €

575 €

13.09

649 €

487 €

519 €

STANDARD

DATE DE PLECARE 2017

Loc în DBL

Reducere cazare in TPL/fiecare persoana

20 €

Supliment SGL

200 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată până la 15.04
426 €
479 €

Supliment camera superioara/ persoana/sejur = 50 €
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-12.99 ani plateste 140 € euro transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Eleftheria 3* - demipensiune
 Localizare
Hotelul Elefteria 3* se află în zona Agia Marina la doar 850 metri de o plajă cu nisip, oaspeților fiindu-le asigurat transportul în
mod gratuit până la aceasta. Aeroportul din Chania este la o distanță de 28 km.
 Facilitățile hotelului
Hotelul are 83 camere dispuse în 3 clădiri înconjurate de grădini superbe. Hotelul pune la dispoziția oaspeților o piscină în aer
liber cu o vedere impresionantă către Marea Mediteraneană, zonă lobby cu spațiu pentru internet, magazin de suveniruri,
restaurant, snack bar, masă de biliard, sală de fitness, saună, teren de joacă pentru copii, conexiune Wi-fi gratuită în spatiile
publice, parcare gratuită lângă fiecare clădire.
 Facilitățile camerelor
Toate camerele hotelului Elefteria 3* au balcon sau terasă proprie cu vedere către grădini, baie privată cu uscător de păr,
muzica, telefon, TV, frigider, aer condiționat, seif.

13.09
31.05 (via HER), 07.06, 14.06, 20.09

529 €
530 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
aplicată până la 28.02
397 €
398 €

21.06, 28.06, 05.07

566 €

425 €

453 €

12.07, 19.07, 26.07, 30.08,
06.09

612 €

459 €

490 €

02.08, 09.08, 16.08, 23.08

665 €

499 €

532 €

DATE DE PLECARE 2017

STANDARD

Loc în DBL

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată până la 31.05
423 €
424 €

Reducere cazare in TPL/fiecare persoana
Supliment SGL

20 €
220€

Copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani plateste euro transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

