Lefkada– Paradisul Sălbatic
PROGRAM CHARTER AVION 2017
PLECARI: In fiecare Marti incepand cu 06 Iunie
PLECARI DIN Bucuresti
Avans la inscriere: Minim 30% (camere standard)
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. 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
Insula se bucură de un climat de tip mediteranean, cu veri însorite și uscate și cu ierni blânde și ploioase. În perioada
estivală, temperaturile sunt între 17°c și 29°c.

UTIL SI PRACTIC
-Lefkada este presarata de cateva statiuni mici, plaje salbatice si satucuri traditionale grecesti.
-Partea de est a insulei cuprinde statiunile Lefkada, Nikiana si Perigiali. Statiunile estice dispun majoritar de plaje de
pietris, dar exista si lagune mici cu plaje de nisip.
-Plajele de pe coasta de vest ale Lefkadei sunt pe departe cele mai tari din Grecia, fiind un adevarat miracol natural,
in timp ce Porto Katsiki face parte din cele mai celebre 3 plaje grecesti.

Dyonissos Studio – Self catering
Nidri este cea mai populară stațiune turistică din Lefkada, situată la o distanță de 17 km de capitala insulei. Frumoasele plaje
de nisip care se întind de-a lungul coastei fac din Nidri o destinație irezistibilă. Stațiunea ocupă un loc cu totul aparte în
Lefkada, pentru stilul său modern, sofisticat, plin de turiști, este stațiunea cea mai animată; ponderea de turiști este tineretul
vesel și zglobiu.
 Localizare: Studio-urile se află în stațiunea Nidri, la 300 m de cascada Dimosari, la 100 m distanță de plajă și la 13 km
distanță de orașul Lefkas, capitala insulei.
 Facilități studiori: Dionysos Studios Apartments oferă unităţi de cazare în sistem self-catering, pentru 2 sau 3 persoane.
 Facilități camere: Toate camerele sunt curate și confortabile, dispun de chicinetă complet utilată, aer condiționat (contra
cost – se achită la fața locului – 6 euro/camera/ zi), seif (contra cost – se achită la fața locului – 10 euro/ săptămână), frigider,
TV, acces internet Wi-Fi gratuit, baie cu duș. Toate camerele dispun de balcon sau terasă.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
Loc în DBL cu REDUCERE
30% până la 28.02
25% până la 30.04
06.06, 13.06, 19.09
284 €
199 €
213 €
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 05.09, 12.09
384 €
269 €
288 €
18.07
427 €
299 €
320 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08
470 €
329 €
353 €
Supliment SGL
80 €
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.
DATE DE PLECARE 2017

STANDARD
Loc în DBL

Anastasia Village 3*+ – Self catering
 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.
 Facilitățile hotelului
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
 Facilitățile camerelor
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
 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.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE Loc în DBL cu REDUCERE
20% până la 28.02
16% până la 31.05
06.06, 13.06, 19.09
331 €
265 €
278 €
11.07, 18.07, 12.09
369 €
295 €
310 €
20.06, 05.09
399 €
319 €
335 €
27.06, 04.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08
436 €
349 €
366 €
Supliment SGL
130 €
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.
DATE DE PLECARE 2017

STANDARD
Loc în DBL

Gianna Studios – fara masa
 Localizare
Studiourile Gianna sunt localizate in Perigiali și sunt considerate a fi un loc ideal de cazare pentru familii și cupluri, deoarece
sunt puțin ferite de forfota stațiunii vecine, Nidri de asemenea o stațiune in care se ajunge printr-o plimbare pe jos in 10
minute. Distanța pană la plajă este de 500 de metri.
 Facilitățile hotelului
Studiourile sunt o afacere de familie, compusă din 7 camere cu 2 sau 3 paturi, fiind o alegere potrivită pentru vacanța cu
familia. Studiourile pun la dispoziția turistilor acces internet wi-fi gratuit și parcare cu locuri limitate.
 Facilitățile camerelor
Toate camerele sunt cu vedere la mare, asupra golfului Nidri și dispun de aer condiționat (5 euro/camera/zi), seif (contra cost
– 10 euro/saptamană), internet wi-fi (gratuit), chicinetă complet utilată, minifrigider, baie cu duș și balcon cu terasă, unde se
găsește o masuță cu 2 scaune.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
Loc în DBL cu REDUCERE
30% până la 31.03
25% până la 31.05
06.06, 13.06, 19.09
313 €
219 €
235 €
20.06, 12.09
355 €
249 €
266 €
27.06
384 €
269 €
288 €
04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 29.08, 05.09
427 €
299 €
320 €
01.08, 08.08, 15.08, 22.08
455 €
319 €
341 €
Supliment SGL
85 €
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană -10 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani plăteşte 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
DATE DE PLECARE 2017

STANDARD
Loc în DBL

Hotel George 3* – Demipensiune
 Localizare
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.
 Facilitățile hotelului
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.
 Facilitățile camerelor
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.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
Loc în DBL cu REDUCERE
25% până la 31.03
20% până la 31.05
06.06, 13.06, 19.09
479 €
359 €
383 €
05.09, 12.09
499 €
374 €
399 €
20.06, 27.06, 04.11, 11.11
530 €
398 €
424 €
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08
593 €
445 €
474 €
29.08
560 €
420 €
448 €
Supliment SGL
190 €
Reeducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană -15 €
Reducere copil 2-12.99 ani în cameră DBL cu pat suplimentar -60 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
DATE DE PLECARE 2017

STANDARD
Loc în DBL

Hotel Agios Nikitas 3*+ – Mic dejun
 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.
 Facilitățile hotelului
Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor un snackbar în curtea interioară, un lounge, serviciu de curăţătorie, serviciu de închiriere
maşini, Wi-fi gratuit.
 Facilitățile camerelor
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.
 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.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL/TPL/APP cu
Loc în DBL/TPL/APP cu
DATE DE PLECARE 2017
REDUCERE 25%
REDUCERE 20% până
până la 15.03
la 31.05
06.06, 13.06, 19.09
399 €
299 €
319 €
12.09
425 €
319 €
340 €
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 05.09
499 €
374 €
399 €
18.07, 29.08
531 €
398 €
425 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08
559 €
419 €
447 €
Supliment SGL
160 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-10.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
STANDARD
Loc în
DBL/TPL/APP

Vila Nidri Beach Port – self catering
 Localizare
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
 Facilitățile hotelului
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.
 Facilitățile camerelor
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).
DATE DE PLECARE 2017
06.06, 13.06, 19.09
20.06, 12.09
27.06
04.07, 11.07, 18.07, 22.08, 29.08, 05.09
25.07, 01.08, 08.08, 15.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL

STANDARD
Loc în DBL
284 €
355 €
384 €
427€
455 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% până la 28.02
199 €
249 €
269 €
299 €
319 €
20 €

90 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Un copil 2-13.99 ani plăteşte 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% până la 31.05
213 €
266 €
288 €
320 €
341 €

Hotel Nidri Blue Beach 3*+ - 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 WiFi (contra cost), seif (contra cost – 10 euro/ săptămână – se achită la recepție), baie cu duș sau cadă, balcon.
 Plaja
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.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
Loc în DBL cu REDUCERE
25% până la 28.02
20% până la 30.04
06.06, 13.06, 19.09
532 €
399 €
426 €
12.09
585 €
439 €
468 €
05.09
599 €
449 €
479 €
20.06, 11.07, 18.07, 25.07, 29.08
639 €
479 €
511 €
27.06, 04.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08
665 €
499 €
532 €
Supliment SGL
260 €
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană -10 €
Reducere al doilea copil 6-11.99 ani la cazare in DBL cu pat suplimentar -80 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul copil 2-11.99 ani plăteşte 140 € transportul + taxe aeroport;
Al doilea copil 2-05.99 ani plăteşte 140 € transportul + taxe aeroport .
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
DATE DE PLECARE 2017

STANDARD
Loc în DBL

Hotel Ionion Star 4* - Demipensiune
 Localizare
Hotelul Ionion Star este un hotel pe malul mării, situat în capitala insulei, Lefkas Town, chiar în port. Datorită poziționării
foarte bune, în apropiere se găsesc o multitudine de magazine, taverne, restaurante.
 Facilitățile hotelului
Hotelul complet renovat în 2016, dispune de restaurant, cafenea, piscină, piscină pentru copii, bar la piscină, internet wi-fi
gratuit în spațiile publice, serviciu rent-a-car, cabinet medical, 3 săli de conferință, sală de evenimente
 Facilitățile camerelor
Camerele hotelului sunt majoritatea cu vedere către port și sunt utilate cu minibar, televizor, aer condiționat (gratuit), baie cu
duș sau cadă, produse de baie, seif, internet wi-fi (gratuit), telefon, serviciu de trezire. Camerele dispun de balcon, cu terasă.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
Loc în DBL cu REDUCERE
20% până la 28.02
15% până la 30.04
06.06, 13.06, 12.09, 19.09
549 €
439 €
467 €
05.09
569 €
455 €
484 €
20.06, 27.06, 04.07, 11.07
599 €
479 €
509 €
18.07, 29.08
624 €
499 €
530 €
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08
665 €
532 €
565 €
Supliment SGL
240 €
Reeducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană -10 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-11.99 ani plăteşte 140 € transportul + taxe aeroport;
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
DATE DE PLECARE 2017

STANDARD
Loc în DBL

Katia Apartments - fara masa
 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.
 Facilitățile hotelului
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.
 Facilitățile camerelor
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..
 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.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE Loc în DBL cu REDUCERE
30% până la 28.02
25% până la 31.05
06.06, 13.06. 19.09
279 €
195 €
209 €
20.06, 12.09
355 €
249 €
266 €
27.06, 04.07, 11.07, 05.09
384 €
269 €
288 €
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08
427 €
299 €
320 €
Supliment SGL
95 €
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.
STANDARD
Loc în DBL

DATE DE PLECARE 2017

Posidonio – Mic dejun
 Localizare
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.
 Facilitățile hotelului
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.
 Facilitățile camerelor
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.
 Plaja la 250 m distanta, 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.
DATE DE PLECARE 2017

STANDARD
Loc în DBL

06.06, 13.06, 19.06
20.06, 27.06, 11.07, 12.09
05.09
04.07, 11.07, 29.08
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08

319 €
374 €
405 €
424 €
449 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% până la 28.02
255 €
299 €
324 €
339 €
359 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
15% până la 31.05
271 €
318 €
344 €
360 €
382 €

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană -15 €
Supliment SGL

80 €
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.

Thalero Holidays Center – Self catering
 Localizare
Thalero Holidays Center este situat în Ligia, un sat de pescari, care se află 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.
 Facilitățile hotelului
Hotelul pune la dispoziția turiștilor acces Wi-Fi gratuit la recepție și piscină, precum și 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 și o parcare privată gratuită.
 Facilitățile camerelor
Thalero Holidays Center are studiouri în regim self-catering, cu balcon spre gradină sau piscină. Fiecare cameră dispune de
televizor, aer condiționat (contra cost: 5 euro/ zi/camera), internet wi-fi (gratuit), chicinetă, frigider, baie privată cu duș.
 Plaja
Plaja Ligia, cu ape curate şi cu frumoase adăposturi sub eucalipţi, este situată la doar 300 m față de hotel. Plaja este 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.

279 €
355 €
399 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% până la 31.03
209 €
266 €
299 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% până la 31.05
223 €
284 €
319 €

425 €

319 €

340 €

DATE DE PLECARE 2017

STANDARD
Loc în DBL

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

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană -15 €
Supliment SGL
80 €
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.

Vila Liotrivi – fara masa
 Localizare
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.
 Facilitățile hotelului
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.
 Facilitățile camerelor
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.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL/TPL cu
Loc în DBL/TPL cu
DATE DE PLECARE 2017
REDUCERE 30% până
REDUCERE 25% până la
la 28.02
15.05
06.06, 13.06, 19.09
279 €
195 €
209 €
20.06. 12.09
355 €
249 €
266 €
27.06, 11.07, 18.07, 05.09
384 €
269 €
288 €
04.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08
425 €
298 €
319 €
Supliment SGL
85 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-10.99 ani plăteşte 140 € transportul + taxe aeroport.
STANDARD
Loc în DBL/TPL

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Tropicana Inn – Mic dejun
 Localizare
Hotelul Tropicana Inn este situat in satul magnific Perigiali Lefkada,insula de legende si poeti,printre insulele imprastiate din
Marea Ionica,renumita pentru apele cristaline turcoaz albastru si plaje aurii. Tropicana Inn este situat la o distanta de 16 km
de orasul Lefkada si doar 1 km de cunoscuta statiune turistica Nidri.
 Facilitățile hotelului
Hotelul pune la dispozitia turistilor atat camere duble cat si camera triple cu vedere la marea Ionica sau la munte. Oaspetii pot
beneficia de facilitati precum:receptie 24/24,personal multilingv(romana,engleza si
greaca), restaurant, serviciu de fax/xerox, seif, acces internet wi-fi gratuit,piscina in aer liber,snack bar la piscina, parcare
private gratuita,loc pentru bagaje,sala pentru mic dejun,terasa iar plaja cu nisip si pietricele este situata la doar 20 m(in fata
hotelului).
 Facilitățile camerelor
La hotelul Tropicana toate camerele dispun de urmatoarele facilitati: aer conditionat gratuit, tv, frigider/minibar, telefon, acces
internet wi-fi gratuit, baie cu dus si balcon mobilat cu vedere la marea Ionica sau munte. Facilitati piscina: snack bar ,piscina in
aer liber cu umbrele si sezlonguri gratuite.
DATE DE PLECARE 2017

STANDARD
Loc în DBL

06.06, 13.06, 19.09
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 05.09, 12.09
18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.09, 22.08, 29.08

249 €
349 €
374 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
15% până la 28.02
212 €
297 €
318 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
10% până la 31.05
224 €
314 €
337 €

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană -10 €
Supliment SGL
90 €
Primul şi al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul şi al 2-lea doilea copil 2-13.99 ani plătesc fiecare 140 € transportul + taxe
aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Tesoro 4* - Demipensiune
 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.
 Facilitățile hotelului
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.
 Facilitățile camerelor
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.
DATE DE PLECARE 2017

STANDARD
Loc în DBL

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

549 €
624 €
649 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% până la 28.02
439 €
499 €
519 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
15% până la 30.04
467 €
530 €
552 €

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană -20 €
Supliment SGL
270 €
Primul şi al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Primul şi al 2-lea doilea copil 2-12.99 ani plătesc fiecare 140 € transportul + taxe
aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

