Plaja la Marea Ionică – Insula Lefkada

Plecari autocar: în fiecare Luni
Durata: 10 zile/7+2 nopți
Servicii incluse :
- 7 nopţi cazare cu regimul de masa specificat la fiecare hotel;
- Însoţitor de grup din partea agenţiei (la autocar);
- Asistenţă turistică.
*Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include preluarea,insotirea si conducerea turistilor de la
punctul de sosire spre locul de cazare (pentru turistii care opteaza pentru transport autocar) sau spre vizitarea unui obiectiv
turistic. Precum si suport la destinatie, pe durata sejurului, fiind in legatura directa cu organizatorul.

Preţul nu include :
- Asigurare medicală de călătorie şi asigurarea storno;
- Taxele de intrare la obiective turistice;
- Alte taxe şi cheltuieli personale;
- Programe opţionale;
ZIUA 1 - Către Grecia…
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi locul stabilite în diagrama de plecări (anexată la pagina următoare). Plecare spre Insula
Lefkada pe traseul România - Sofia – Promahonas – Ioannina – Preveza – Lefkada. Pe timpul nopţii, se va traversa
Bulgaria.
ZIUA 2 - Insula Lefkada
În cursul diminetii, intram pe teritoriul Greciei, traversand pe rand mai multe provincii: Macedonia a carei capitala este
Salonicul, Tessalia strabatuta de inaltimile Muntelui Olimp si Grecia Centrala, ale carei inaltimi sunt dominate de Muntii
Pindului. Cazare Anastasia Village.
ZIUA 3– 8 Vă propunem să participati la următoarele excursii optionale:
*Turul insulei. Excursia incepe cu o vizita in capitala insulei Lefkada, construita pe malul unui port natural. Urmeaza o
experienta religioasa, intrucat se va vizita cel mai important monument de acest fel de pe insula, Manastirea Faneromeni, cu
impresionantele peisaje ce se pot admira de aici. Dupa o oprire pe plaja Kathisma pentru baie si pranz, drumul continua spre
sudul insulei in Vasiliki si spre fabrica de vinuri “Land of Lefkas” pentru o degustare de diferite sortimente de vinuri.
*Croazieră în jurul insulelor. Această croazieră reprezintă o zi de pură relaxare în care puteti face plajă, scufundări în apele
cristaline, explorând adevarata Grecie, bucurându-vă totodată de ospitalitatea de la bordul navei. Veţi putea vizita Peştera
Papanikolis din Insula Meganisi, o ascunzătoare legendară a unui submarin din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Turul continuă spre Insula Formekula, unde puteţi face o baie în apele de turcoaz din jurul acesteia. Dupa un prânz la bordul
vasului, se face o oprire pe Insula Scorpionilor, una dintre cele mai faimoase insule private din lume.
*Seara grecească. Pentru cei familiarizaţi cu Grecia, probabil serile cu specific grecesc sunt ceva obişnuit. Cu toate acestea,
seara grecească din Lefkada este diferită.
Pentru început, se merge într-o croazieră cu un vas tradiţional până in Meganissi. Seara greceasca se va tine in Vathi, unde o
orchestra vă va distra până seara târziu.
*Degustare de vinuri. In aceasta scurta excursie, aveti sansa de a degusta vinul la el acasa. Proprietarul ne va oferi un tur,
explicandu-ne diferitele sortimente de vinuri produse. De asemenea, vom vizita si fabrica de ulei de masline. La sfarsitul turului
veti avea ocazia sa degustati din cateva vinuri locale, pe care mai apoi le puteti cumpara pentru acasa sau pentru a le oferi cadou
prietenilor. Dupa degustarea de vin, ne vom indrepta catre minunata statiune Sivota unde va puteti plimba, face baie sau puteti
lua pranzul intr-una din multele taverne, inainte de a reveni la Nidri.
ZIUA 9 - Catre Romania ...
In cursul dupa-amiezii, vom parasi insula si ne vom indrepta catre portul Preveza pentru a traversa pe continent. Ne vom
continua drumul spre tara pe traseul Preveza – Ioanina – Promahonas – Kulata – Sofia – Romania.
ZIUA 10 - Din nou acasa!!!
Sosim in Romania in cursul diminetii in functie de conditiile de trafic si de formalitatile vamale.

LEFKADA
Oraṣul de ȋmbarcare

Ora

Punctul de plecare

Tarife

Braṣov

10:30

Benzinăria MOL-Lângă Hotel Cubix

85 €

Ploieşti

12:30

Petrom Metro

80 €

București

14:00

Autogara CHR, Calea Griviṭei 158

75 €

Suceava

04:30

Hotel Bucovina

105 €

Piatra Neamṭ

06:30

Hotel Central

105 €

Iaṣi

05:00

Billa, Str.Arcu 29

100 €

Bacău

07:30

Parcarea Stadionului Municipal

95 €

Focṣani

09:30

Benzinăria MOL

90 €

Galaṭi

09:00

McDonald's

95 €

Brăila

09:30

Hotel Traian

90 €

Buzău

11:15

Petrom Vamă

85 €

Constanṭa

10:00

Stadion CFR (capăt troleu)

95 €

Sibiu*

08:30

Hotel Select (Pod Cibin)

100 €

Râmnicu Vâlcea*

10:15

Pasarela Nord

90 €

Pitești*

11:15

Hotel Muntenia

85 €

Craiova*

09:00

McDonald's - Calea Bucuresti

90 €

Slatina*

10:15

Lukoil, ieşire Slatina

85 €

Baia Mare

05:00

Autogară

105 €

Satu Mare

06:00

Parcare Kaufland

105 €

Cluj Napoca**

05:00

Sala Sporturilor

115 €

Oradea

08:00

Jumbo (ieșire Arad)

95 €

Arad

11:00

Gară CFR Arad

90 €

Timiṣoara (ieșire Belgrad)

12:00

Stadion CFR

85 €

Deva***

08:00

Benzinăria Petrom

95 €

Lugoj***

10:00

Benzinăria OMV (intrare dinspre Timişoara)

90 €

Drobeta Turnu Severin****

08:30

Benzinărie Rompetrol

100 €

Orṣova****

09:00

Gară

95 €

Caransebeş****

11:00

Gară

95 €

Reșiṭa****

12:00

Benzinăria Petrom

95 €

Voiteg

13:00

Popas Voiteg

85 €

*Transfer Bucuresti
**Transfer Oradea
***Transfer Timisoara
****Transfer Voiteg

AGIOS NIKITAS
-Mic DejunHotelul Agios Nikitas este un superb hotel tradiţional, cu accente de alb şi albastru, o terasă cu o privelişte
uimitoare asupra mării Ionice, într-o locaţie renumită pentru cele mai frumoase peisaje, Insula Lefkada.
Localizare: Hotelul Agios Nikitas este situat la 150 de metri de plaja Agios Nikitas, la 2 km de plaja Kathisma
și la 12 kilometri de capitala insulei, orașul Lefkada. Supermarketul și stația de autobus se află la 100 m
distanță față de hotel.
Plaja: Hotelul este situat la 150 metri dstanță față de plaja publică, de nisip. Șezlong-urile și umbreluțele sunt
contra cost – aproximativ 12 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă există bar, acesta fiind contra cost.
Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor un snackbar în curtea interioară, un lounge, serviciu de
curăţătorie, serviciu de închiriere maşini, Wi-fi gratuit.
Facilităţi camere: Camerele dispun de uscător de par, televizor, telefon, frigider, aer condiţionat (contra cost, 7
euro/camera/zi), internet wi-fi (gratuit), baie complet utilată cu articole de toaletă gratuite.
Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
TRANSPORT
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST MINUTE
EARLY BOOKING
STANDARD
Loc în DBL/TPL/APP
Loc în DBL/TPL/APP
Plecări
Loc în
cu REDUCERE 30%
cu REDUCERE 20%
DBL/TPL/APP
aplicată până la 28.02
aplicată până la 15.05
15.05
140 €
98 €
112 €
22.05, 18.09
164 €
115 €
131 €
29.05
199 €
139 €
159 €
05.06
226 €
158 €
181 €
12.06
250 €
175 €
200 €
19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07,
284 €
199 €
227 €
04.09, 11.09
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08,
374 €
262 €
299 €
28.08
Supliment SGL
160 €
Un copil 0-10.99 ani GRATUIT
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la înscriere, 30% până la expirarea Early Booking-ului iar diferența
de plată cu până la 21 de zile înainte de plecare. 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.

ANASTASIA VILLAGE
-Self CateringApartamentele Anastasia Village se bucură de o locaţie idilică, la poalele muntelui Skaros, lângă pădurea de
stejari, în staţiunea Nikiana. Cu o privelişte spectaculoasă asupra Mării Ionice, hotelul este, totodată, aproape de
frumoasa plajă din Nikiana, ingrediente perfecte pentru un sejur liniştit şi relaxant, fiind recomandat pentru
familii şi cupluri.
Localizare: Anastasia Village este situat în estul insulei Lefkada, în staţiunea Nikiana, cunoscută pentru
iubitorii de sporturi nautice. Capitala insulei, Lefkada, se află la 9 km de hotel, în timp ce de cosmopolitul
orăşel Nydri îl despart doar 3 km.
Plaja: Anastasia Village este localizata pe un promontoriu, la 800 m distanță față de plaja publica, cu nisip și
pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe
plajă există bar, acesta fiind contra cost.
Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziţia turiştilor recepţie non-stop, seif la recepţie - gratuit, serviciu de
închirieri maşini şi biciclete, transfer la/de la aeroport contracost, camere pentru familii şi aer condiţionat
(contra cost, 7 euro/ camera/ zi). Turiştii beneficiază şi de un snack bar şi un bar la piscină exterioară. Anastasia

Village mai dispune de o grădina, terasă şi un loc acoperit, special amenajat pentru grătar. Internetul wireless
este disponibil în tot cuprinsul hotelului şi este gratuit. Parcarea este privată şi gratuită, nefiind nevoie de
rezervare prealabilă.
Facilităţi camere: Complexul Anastasia Village este compus din 4 clădiri din piatră construite în amfiteatru, în
jurul piscinei cu o suprafaţă de 100 m² şi piscinei pentru copii. Fiecare clădire are două studiouri la parter (cu o
capacitate de 2-3 persoane) şi un apartament la cele două etaje superioare.
Facilități pentru copii: Apartamentele dispun de piscina cu secțiune pentru copii.
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere).
Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
PLECARI
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
STANDARD
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
Loc în DBL
REDUCERE 35%
REDUCERE 30%
aplicată până la 31.01
aplicată până la 30.04
15.05, 22.05
100 €
65 €
70 €
29.05, 05.06, 18.09
150 €
98 €
105 €
12.06, 04.09, 11.09
199 €
129 €
139 €
28.08
229 €
149 €
160 €
19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 21.08
284 €
185 €
199 €
17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08

306 €

199 €

Supliment SGL

214 €
130 €

Un copil 0-4.99 GRATUIT.
Un copil 5-11.99 ani plătește transportul.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la înscriere, 30% până la expirarea Early Booking-ului iar diferența
de plată cu până la 21 de zile înainte de plecare. 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.

HOTEL GEORGE
-DemipensiuneLocalizare. Hotelul George este situat în Nidri la numai 200 m față de plajă. Atmosfera pșsnică de aici, vederea
uimitoare asupra zonei montane din apropiere și a insulelor mici Scorpioni, Madouri, Sparti și Scorpidi, dar și
plajele, centrul comercial local și viața de noapte atrag în fiecare an mii de turisti din toate colțurile lumii.
Aeroportul din Preveza se află la doar 35 km. distanță față de stațiune.
Facilități hotel. Printre serviciile hotelului se numară restaurant, piscină, bar la piscină, piscinăă pentru copii,
teren de joacă, centru de schimb valutar, spălătorie, centru de închiriere mașini, parcare, internet gratuit. Micul
dejun și cina sunt de tip bufet continental.
Facilități camere. Camerele recent renovate oferă vedere către curtea interioară a hotelului, către zona montană
din apropiere sau către piscină și balcoane private spațioase, aer condișionat (contra cost: 7 euro/zi), seif, TV
prin satelit, acces la internet, telefon, frigider, uscător de par.
Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
TRANSPORT
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
STANDARD
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
Plecări
Loc în DBL
REDUCERE 30%
REDUCERE 25%
aplicată până la 28.02 aplicată până la 15.05
15.05
170 €
119 €
128 €
22.05, 18.09
199 €
139 €
149 €
29.05, 05.06, 11.09
227 €
159 €
170 €

12.06,
284 €
199 €
213 €
19.06
327 €
229 €
245 €
26.06, 03.07
355 €
249 €
266 €
10.07, 17.07, 04.09
399 €
279 €
299 €
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08
427 €
299 €
320 €
Supliment SGL
190 €
Reeducere cazare în cameră DBL cu pat
15 €
suplimentar/fiecare persoană
Reducere copil 2-12.99 ani în cameră DBL cu pat
60 €
suplimentar
Un copil 0-1.99 GRATUIT la transport.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Cluj Napoca, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila, Rm.Valcea ,
Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90
€, Craiova, Giurgiu – 85 €.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
Condiții de plată: Oferta este valabilă pentru plata unui avans de 30% la înscriere; 60% până la expirarea termenului Early
Booking iar restul până la 100% cu 21 zile înainte de plecare.

Hotel Tropicana Inn
-Mic dejunLocalizare. Hotel Tropicana Inn este situat în satul Perigiali, vizavi de plaja.
Facilități hotel. Hotelul pune la dispoziția turiștilor o sală pentru micul dejun, piscină exterioară, bar la piscină,
terasă și parcare. Seiful este disponibil la recepția hotelului și este gratuit. Micul dejun este tip bufet rece (cafea,
lapte, cereale, unt, brânzeturi, mezeluri, legume etc.)
Facilități camere. Camerele Hotelului Tropicana Inn dispun de facilități precum baie proprie cu uscător de păr,
aer condiționat (gratuit), televizor LCD, telefon, frigider, minibar, balcon/terasă.
Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
TRANSPORT
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 40%
până la 31.03

08.05, 15.05

95 €

57 €

67 €

22.05

115 €

69 €

81 €

29.05

148 €

89 €

104 €

18.09

165 €

99 €

116 €

05.06, 12.06, 11.09

199 €

119 €

139 €

19.06

249 €

149 €

174 €

26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07,
07.08, 14.08, 21.08, 28.08, 04.09

265 €

159 €

186 €

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare
persoană

10 €

Supliment SGL

90 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 30%
până la 31.05

Primul şi al doilea copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Primul şi al 2-lea doilea copil 5-13.99 plătesc fiecare transportul
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
Condiții de plată: Oferta este valabilă pentru plata unui avans de 30% la înscriere; 60% până la expirarea termenului Early
Booking iar restul până la 100% cu 21 zile înainte de plecare.

Katia Apartments
-fara masaNidri este cea mai populară stațiune turistică în Lefkada situata la o distanță de 17 km sud de capitala insulei.
Frumoasele plaje de nisip care se întind de-a lungul coastei fac din Nidri o destinație irezistibilă. Se poate
beneficia de vederi uimitoare peste insulele Heloni, Sparti, Madouri și Scorpios, faimoasa insulă a lui
Aristotelis Onasis. Strada principală din spatele golfului este plina de cafenele, baruri și magazine turistice.
Localizare: Apartamentele Katia sunt situate în staţiunea Nidri, aproape de mare, la o distanță de aproximativ
15 km de orașul Lefkada. În apropiere se află un centru de sporturi nautice.
Plaja: Vila este situată la 100 m distanță față de plaja publică, plajă cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și
umbreluțele sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă există bar, acesta fiind
contra cost.
Facilități vilă: Vila este o afacere de familie, compusă din 7 apartamente cu 2 sau 3 paturi, înconjurată de o
grădină cu flori, cu acces direct la plajă, fiind o alegere potrivită pentru a petrece vacanţa cu familia. Vila pune
la dispoziţia turiştilor acces internet Wi-Fi gratuit şi parcare cu locuri limitate.
Facilități camere: Toate camerele dispun de aer condiționat (contra cost – 7 euro/ camera/ zi), TV satelit,
frigider, acces internet gratuit, baie cu duş şi balcon cu vedere la insulele Skorpio și Madouri. Chicinetă
complet echipată pe etaj.
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere).
Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
TRANSPORT
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING Loc
STANDARD
Plecări
Loc în DBL cu REDUCERE
în DBL cu REDUCERE
Loc în DBL
40% până la 28.02
30% până la 31.05
15.05
80 €
48 €
56 €
22.05
99 €
59 €
69 €
29.05, 05.06, 18.09
148 €
89 €
104 €
12.06, 11.09
165 €
99 €
116 €
19.06, 04.09
199 €
119 €
139 €
26.06, 03.07, 10.07
248 €
149 €
174 €
17.07, 24.07, 31.07, 07.08,
282 €
169 €
197 €
14.08, 21.08, 28.08
Supliment SGL
95 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Un copil 5-12.99 plăteşte transportul.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la înscriere, 30% până la expirarea Early Booking-ului iar diferența
de plată cu până la 21 de zile înainte de plecare. 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.

Hotel Nidri Blue Beach3*+
-All inclusive Localizare
Hotelul este localizat în Nidri, lângă biserica Ekklisia Kimisi Theotokou, pe plajă, la 9 km de centrul stațiunii
Nidri și la 35 km de aeroportul din Preveza
Facilitățile hotelului
Complexul hotelier va fi structurat în 7 clădiri, clădiri ce se vor renova în acest an. Hotelul dispune de grădină,
cu acces imediat către plaja publică din stațiune. Hotelul dispune de restaurant cu terasă
Facilitățile camerelor
Camerele sunt spațioase și utilate cu TV, aer condiționat (contra cost – 5 euro/camera/ zi, se plătește la
recepție), internet Wi-Fi (contra cost), seif (contra cost – 10 euro/ săptămână – se achită la recepție), baie cu duș
sau cadă, balcon.
Plaja
Nidri sau Nydri, cum scriu grecii este un orașel-stațiune situat pe coasta de est a insulei Lefkada. Se află la doar
17 km față de capitala Lefkas Town. Plaja, destul de îngustă, se întinde semeață, modernă și atrăgătoare de-a
lungul a mai multor golfulețe, care îmbracă atât de frumos și de pictoral țărmul Mării Ionice. Plaja este un
amestec interesant și nu prea deranjant de pietricele, amestecate cu nisip și în unele locuri cu iarbă. Datorită
cadrului natural în care este asezat Nidri, cu muntele de-o parte și cu marea cu multele insulițe de cealaltă parte,
fac din Nidri un loc foarte placut, minunat și de neuitat. De aici se disting foarte clar țărmurile dantelate, bogate
în păduri verzi, ale insulei familiei armatorului grec Aristotelis Onnasis, Scorpios; apoi se întrevad și insulele
Meganisos sau Madouri și Sparti.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
STANDARD
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
Loc în DBL
REDUCERE 40%
REDUCERE 30%
aplicată până la 28.02
aplicată până la 30.04
415 €
249 €
291 €
449 €
269 €
314 €

29.05, 18.09
05.06, 12.06
19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 04.09,
499 €
299 €
11.09
17.07, 28.08
570 €
342 €
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08
664 €
398 €
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
10 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
260 €
Reducere al doilea copil 6-11.99 ani în cameră DBL
80 €
cu pat suplimentar
Primul şi al doilea copil 0-4.99 ani GRATUIT
Primul copil 5-11.99 ani plateste transportul

349 €
399 €
465 €

Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la înscriere, 30% până la expirarea Early Booking-ului iar diferența
de plată cu până la 21 de zile înainte de plecare. 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.

Hotel Posidonio
-Mic dejunLocalizare: Hotelul este situat în stațiunea Perigiali, la 250 m de mare, 16 km de oraşul Lefkada şi la doar 1 km
de populara stațiune Nidri.
Facilități hotel: Turiștii se pot bucura de următoarele facilități ce sunt puse la dispoziţie de către hotel:
recepţie, restaurant cu preparate din bucătăria tradițională, bar, cameră cu TV, acces internet Wi-Fi gratuit,
piscină, bar la piscină şi parcare.
Plaja Hotelul este situat la 250 m distanta fata de plaja publică, cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și
umbreluțele sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă există bar, acesta fiind
contra cost.
Facilități camere: Toate camerele hotelului au vedere spre mare, iar din balcon se pot admira faimoasa insulă
Scorpios şi frumoasa insulă Skorpidi. Acestea au în dotare A/C, TV, telefon, frigider şi chicinetă în studiouri.
Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
TRANSPORT
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
EARLY BOOKING
FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
STANDARD
Loc în DBL cu REDUCERE
Plecări
REDUCERE 25% până
Loc în DBL
35% până la 31.01
la 30.04
15.05, 18.09
115 €
75 €
86 €
22.05, 29.05, 05.06, 11.09
152 €
99 €
114 €
12.06
192 €
125 €
144 €
19.06, 04.09
229 €
149 €
172 €
26.06
255 €
166 €
191 €
03.07, 10.07, 17.07, 28.08
265 €
172 €
199 €
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08
300 €
195 €
225 €
Supliment SGL
120 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Un copil 5-12.99 plăteşte transportul.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la înscriere, 30% până la expirarea Early Booking-ului iar diferența
de plată cu până la 21 de zile înainte de plecare. 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.

HOTEL THALERO HOLIDAYS CENTER
-Self CateringLocalizare. Thalero Holidays Center este situat în Ligia, un sat de pescari, care se afla la doar 5 km. de oraşul
Lefkada. Există un port în centrul satului Ligia, cu multe taverne, restaurante şi plaje de-a lungul liniei de
coastă. Plaja Ligia, cu ape curate şi cu frumoase adăposturi sub eucalipţi, este situată la doar 300 m. de hotel.
Facilitati hotel. Hotelul Thalero Holidays Thalero oferă un loc ideal pentru cei ce caută un mediu liniştit şi
relaxant. Există acces Wi-Fi gratuit la receptie si piscina, precum si o sală cu masă de tenis. Oaspeţii se pot
relaxa la barul de la piscină, care serveşte băuturi şi cafea la umbra palmierilor. Hotelul dispune de o mică
bibliotecă şi un miniteren de fotbal. De asemenea, există si o parcare privată gratuită.
Facilitati camere. Thalero Holidays Center dispune de studiouri în regim self-catering, cu balcon spre grădină
sau piscină. Fiecare cameră dispune de televizor, aer condiționat (contra cost: 5 euro/zi), chicinetă, frigider, baie
privată cu duș.
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere).

Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți

TRANSPORT

Plecări

STANDARD
Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 45% până
la 15.03

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25% până
la 31.05

15.05

65 €

39 €

49 €

22.05

99 €

59 €

74 €

29.05, 05.06, 18.09

130 €

78 €

98 €

12.06, 11.09

165 €

99 €

124 €

19.06, 04.09

199 €

119 €

149 €

26.06, 03.07, 10.07

215 €

129 €

161 €

17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08,
21.08, 28.08

265 €

159 €

199 €

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană

15 €

Supliment SGL

80 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Un copil 5-12.99 plăteşte transportul.

Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Cluj Napoca, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila, Rm.Valcea ,
Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90
€, Craiova – 85 €.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
Condiții de plată camere standard: Oferta este valabilă pentru plata unui avans de 30% la înscriere; 60% până la expirarea
termenului Early Booking iar restul până la 100% cu 21 zile înainte de plecare.

HOTEL TESORO 4*
-DemipensiuneHotelul Tesoro este locul ideal pentru a uita de agitația marilor orașe, de zgomot și poluare.
Tesoro Hotel combină liniștea, natura, peisajul fantastic, luxul și bunul gust, astfel încât să ofere un
sejur memorabil.
Localizare: Hotelul Tesoro se găsește în stațiunea Nikiana, la numai 15 km distanță de capitala insulei Lefkas
și la numai 12 km distanță de Nidri, cea mai mare și cea mai dezvoltată stațiune a Insulei Lefkada.
Facilități hotel: Tesoro Hotel pune la dispoziția oaspeților săi o varietate de servicii personalizate, precum
check-în/check-out expres, birou pentru închirieri de autovehicule și spălătorie. De asemenea, hotelul dispune
de seif, piscină exterioară, cafenea, magazie pentru bagaje și parcare pentru oaspeți. Restaurantul din incinta
hotelului este o opțiune ideală pentru cei care doresc să ia masa la hotel.
Facilități camere: Complexul hotelier este format din 6 clădiri tip bungalow, având în total 33 de camere.
Clădirile sunt construite în jurul piscinei principale, având balcon sau terasă. Toate camerele dispun de: aer
condiționat (gratuit), LCD-TV, internet wi-fi (gratuit), minibar, uscător de păr, seif, baie cu cadă și duș.

Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
STANDARD
Plecări
REDUCERE 30% până REDUCERE 25% până
Loc în DBL
la 28.02
la 30.04
15.05, 22.05, 18.09
284 €
199 €
213 €
29.05, 11.09
355 €
249 €
266 €
05.06, 04.09
399 €
279 €
299 €
12.06, 28.08
425 €
298 €
319 €
19.06
447 €
313 €
335 €
26.06, 03.07
465 €
326 €
349 €
10.07, 17.07
499 €
349 €
374 €
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08
560 €
392 €
420 €
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
20 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
270 €
Primul şi al doilea copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Primul şi al 2-lea doilea copil 5-12.99 plătesc fiecare transportul.
Chișinău – 120 €, Baia Mare, Satu Mare, Cluj Napoca, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sibiu – 115 €, Bacău,
Constanța – 110 €, Galați – 105 €, Oradea, Deva, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Focșani, Brăila, Rm.Valcea ,
Brașov – 100 €, Arad, Buzău, Pitești, Slatina, Orșova, Dr.Tn.Severin – 95 €, Ploiești, Timișoara, Voiteg – 90
€, Craiova – 85 €.
TRANSPORT

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la înscriere, 30% până la expirarea Early Booking-ului iar diferența
de plată cu până la 21 de zile înainte de plecare. 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.

Vila Liotrivi
-fara masaLocalizare: Vila este situată în staţiunea Vasiliki, la doar 50 de metri de port și la 300 de metri de plajă. În
apropiere se află magazine, baruri și restaurante, iar orașul Lefkada este la o distanță de 38 km.
Facilităţi vilă: Vila oferă servicii self-catering şi pune la dispoziţia oaspeţilor săi acces internet Wi-Fi gratuit,
seif (contra cost) şi parcare.
Studiouri în sistem self-catering, cu vedere la munte sau la Marea Ionică, parcare privată și Wi-fi gratuit.
Facilităţi camere: Camerele dispun de A/C gratuit, TV, acces internet Wi-Fi gratuit, frigider gratuit, chicinetă
complet echipată, baie cu duş şi balcon cu vedere la munte sau la Marea Ionică.
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere).
Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
TRANSPORT
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți

Plecări

* 02.05, 09.05, 26.09
16.05
23.05
30.05, 06.06, 19.09

STANDARD
Loc în
DBL/TPL

FIRST BOOKING
Loc în DBL/TPL cu
REDUCERE 40% până
la 28.02

EARLY BOOKING Loc
în DBL/TPLcu
REDUCERE 30% până
la 15.05

99 €
65 €
99 €
130 €

39 €
59 €
78 €

46 €
69 €
91 €

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
Supliment SGL

165 €
199 €

99 €
119 €

116 €
139 €

215 €

129 €

151 €

241 €

145 €

169 €
85 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Un copil 5-10.99 plăteşte transportul.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
* Supliment autocar din Bucuresti inclus (obligatoriu) !
Condiții de plată camere standard: Oferta este valabilă pentru plata unui avans de 30% la înscriere; 60% până la expirarea
termenului Early Booking iar restul până la 100% cu 21 zile înainte de plecare.

Vila Margarita
-fara masaLocalizare: Studiourile sunt localizate în centrul stațiunii Nidri, la 16 km de orașul Lefkada. În apropiere se
găsesc o multitudine de restaurante, baruri şi magazine. Plaja se află la o distanță de aproximativ 200 de metri.
Facilități vilă: Vila pune la dispoziția turiștilor posibilitate de cazare în camere cu 2 sau 3 paturi, dispuse pe 2
nivele.
Facilități camere: Camerele au în dotare A/C (contra cost – 5 €/cameră/zi sau 25 €/săptămână), TV, chicinetă
utilată, frigider, acces internet gratuit, baie cu duş şi balcon/terasă.
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere).
Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
TRANSPORT
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING Loc
STANDARD
Loc în DBL cu
Plecări
în DBL cu REDUCERE
Loc în DBL REDUCERE 40% până
30% până la 31.05
la 31.03
16.05
85 €
51 €
60 €
23.05
119 €
71 €
83 €
30.05, 06.06, 19.09
150 €
90 €
105 €
13.06, 12.09
185 €
111 €
130 €
20.06, 05.09
219 €
131 €
153 €
27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 29.08
235 €
141 €
165 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08
261 €
157 €
183 €
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
15 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
85 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Un copil 5-12.99 plăteşte transportul.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
*Condiții de plată: Oferta este valabilă pentru plata unui avans de 30% la înscriere; 60% până la expirarea termenului Early
Booking iar restul până la 100% cu 21 zile înainte de plecare.

Vila Nidri Port Studios
-Self CateringLocalizare: Vila Nidri Port Studios este o clădire construită în zona portuară (marină), foarte aproape de mare,
având o poziționare ideală la doar 50 m față de plajă.
Vila este situată la 200 m de centrul stațiunii Nidri și la 28 km de capitala insulei Lefkada.
Facilităti hotel: Cladirea este structurata pe doua nivele si pune la dispozitia turistilor atât camere duble cât și
camere triple cu vedere la mare, munte sau la piscină. Nidri Port Studios pune la dispozitia oaspetilor internet
wi-fi gratuit în spatiile publice și piscină exterioară. Plaja cu nisip și pietricele este localizată la doar 50 m.
Facilităti camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă complet utilată, frigider, televizor, A/C (contra cost
5euro/camera/zi), seif.
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere).
Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
TRANSPORT
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
STANDARD
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
Plecări
Loc în DBL
REDUCERE 40%
REDUCERE 30%
până la 28.02
până la 15.05
* 02.05, 09.05, 16.05, 26.09, 03.10, 10.10
99 €
23.05, 19.09
99 €
59 €
69 €
30.05
125 €
75 €
88 €
06.06, 12.09
148 €
89 €
104 €
13.06
165 €
99 €
116 €
20.06
209 €
125 €
146 €
27.06, 04.07, 11.07, 05.09
232 €
139 €
162 €
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08,
275 €
165 €
193 €
29.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare
20 €
persoană
Supliment SGL
90 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Un copil 5-13.99 ani plăteşte transportul.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
*Supliment autocar din Bucuresti inclus (obligatoriu)!
Condiții de plată camere standard: Oferta este valabilă pentru plata unui avans de 30% la înscriere; 60% până la expirarea
termenului Early Booking iar restul până la 100% cu 21 zile înainte de plecare.

Vila Susanna
-fara masaPerigiali
Perigiali este o stațiune mai mică, situată la periferia stațiunii Nidri, stațiunea cea mai animată a insulei, situată
pe coasta de est a insulei Lefkada. De pe malul apei se pot vedea contururile unor insule din apropiere, dintre
care cea mai mare este Meganisi, pe fundalul înălţimilor, interesante şi acestea, de pe partea continentală.
Localizare: Vila este situată în staţiunea Perigiali, la o distanță de 700 m de Nidri și la 13 km de orașul
Lefkada.
Plaja: Vila se află situată la 500 m față de plaja publică; plaja este îngustă și se întinde semeață, modernă și
atrăgătoare de-a lungul a mai multor golfulețe. Șezlong-urile și umbreluțele sunt contra cost – aproximativ 10
euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă există bar, acesta fiind contra cost. De aici se disting țărmurile

dantelate, bogate în păduri verzi ale insulei familiei armatorului grec Aristotelis Onnasis, Scorpios.
Facilități hotel: Vila dispune de studiouri pentru 2 sau 3 persoane împărţite pe 2 etaje.
Facilități camere: Toate camerele vilei Susanna sunt curate şi confortabile şi dispun de chicinetă complet
echipată, aer condiționat (5 €/cameră/zi sau 25 €/săptămână), TV, frigider, acces internet gratuit, baie cu duş şi
balcon.
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere).
Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
TRANSPORT
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING Loc
STANDARD
Loc în DBL/TPL cu
în DBL/TPL cu
Plecări
Loc în
REDUCERE 35%
REDUCERE 25% până
DBL/TPL
până la 31.01
la 30.04
15.05
42 €
27 €
32 €
22.05
65 €
42 €
49 €
18.09
109 €
71 €
82 €
29.05, 05.05, 11.09
131 €
85 €
98 €
12.06
148 €
96 €
111 €
19.06, 28.08, 04.09
165 €
107 €
124 €
26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07,
199 €
129 €
149 €
31.07, 07.08, 14.08, 21.08
Supliment SGL
85 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Un copil 5-12.99 plăteşte transportul.
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la înscriere, 30% până la expirarea Early Booking-ului iar diferența
de plată cu până la 21 de zile înainte de plecare. 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.

Tarife camere Best Deal !
TRANSPORT

Plecări
15.05
22.05
18.09
29.05, 05.05, 11.09
12.06
19.06, 28.08, 04.09
26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07,
31.07, 07.08, 14.08, 21.08
Supliment SGL

Supliment transport autocar din București 75 €/ pers
Plecări cu autocar în fiecare Luni
Intrare la cazare în fiecare Marți
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING Loc
STANDARD
Loc în DBL/TPL cu
în DBL/TPL cu
Loc în
REDUCERE 40% până REDUCERE 25% până
DBL/TPL
la 31.01
la 30.04
42 €
25 €
32 €
65 €
39 €
49 €
109 €
65 €
82 €
131 €
79 €
98 €
148 €
89 €
111 €
165 €
99 €
124 €
199 €

119 €

149 €
85 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;
Un copil 5-12.99 plăteşte transportul.
Conditii de plata camere best deal: avans 50% la inscriere si diferenta de pana la 100% pana la expirarea perioadei First
Booking.

