Rhodos – Insula Soarelui
PROGRAM CHARTER AVION 2017
PLECARI In fiecare Luni incepand cu 15 mai
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 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.

Hotel Costa Lindia 5* - All inclusive
 Localizare: Hotel Costa Lindia este situat în satul Lardos, un sat tradițional și liniștit, la 50 km de orașul Rhodos și la
aproximativ 7 km vest de Lindos. Plaja unde se pot relaxa turiștii este cu nisip și pietriș, cu ape cristaline, complet organizată și
oferă o mulțime de facilități pentru vizitatori, de la șezlonguri și umbrele la sporturi de apă disponibile zilnic pentru toți
iubitorii de adrenalină.
 Facilități hotel: Hotel Costa Lindia Beach Resort este un complex aflat foarte aproape de plajă, deschis în anul 2007.
Resortul este alcătuit din 14 clădiri de o arhitectură tradițională locală, ce sunt conectate cu coridoare deschise, scări înguste și
alei, printre bazine de înot mari sau mici, cu râuri și cascade, terase însorite și grădini romantice. Hotelul dispune de
următoarele servicii și facilități: recepție deschisă 24 de ore, restaurant, meniu pentru copii, piscină mare în aer liber cu apă
dulce, cu cascade și poduri care se încheie la plajă, șezlonguri și umbrele în jurul piscinelor, piscină cu secțiune pentru copii cu
tobogane Caracatiță, mini Club, mini Disco, centru fitness, grădină, parcare gratuită.
 Facilități camere: Unitățile de cazare sunt mobilate cu gust, spațioase și curate, fiecare cu deschidere către balcoane
însorite sau terase cu vedere la mare, piscine și grădini, fiind mobilate cu scaune și masă. Toate camerele sunt dotate cu aer
conditionat, baie și jacuzzi, mobilier modern, telefon direct, TV prin satelit și canale de muzică, mini-bar, seif, uscator de păr.

DATE DE PLECARE 2017
29.05, 18.09
05.06, 12.06, 11.09
19.06, 26.06, 03.07, 04.09
10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08,
21.08, 28.08
Reducere cazare in camera DBL cu pat
suplimentar/ fiecare persoană
Supliment SGL

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
10%
aplicată până la 31.05

759 €
799 €
851 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
15% aplicată până la
28.02
645 €
679 €
723 €

888 €

755 €

799 €

STANDARD

Loc în DBL

683 €
719 €
766 €

20 €
500 €

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 Amathus Beach 5* - All inclusive
Localizare: Hotel Rodian Amathus Beach este situat în pitoreasca stațiune Ixia, pe coasta de vest a insulei Rodos, pe un deal în
mijlocul unor păduri verzi. Această proprietate este la aproximativ 6 minute de mers pe jos față de plajă. Hotelul Amathus
Beach se află la 4 km de centrul oraşului Rodos şi la 10 km de Aeroportul Internaţional Diagoras.
Facilități hotel: Cu un total de 317 camere și apartamente în clădirea principală și suplimentare 37 Elite Suites, Amathus
Beach Hotel Rhodes oferă o serie de categorii diferite pentru a se potrivi și satisface nevoile tuturor clienților săi, cu unități de
cazare cu vedere la mare sau pădure. Anexa Elite Suites are un stil distinct, elegant și contemporan și a fost construită între
anii 2008-2009; acestea sunt tipuri de suite unde din motive de siguranta, nu cazează decât adulți. Hotelul oferă un centru spa
cu piscină interioară şi piscine în aer liber şi are 3 restaurante şi 4 baruri. De asemenea pune la dispoziție Kids Club Pelican
(club pentru copii cu vârste cuprinse între 4-12 ani), loc de joacă, piscină cu zonă specială pentru copii și centrul de recreere.
Hotelul este deschis din aprilie până la sfârșitul lunii octombrie a fiecărui an.
Hotel Rodian Amathus Beach dispune de camere pentru persoane cu dizabilități.
Animalele de companie nu sunt acceptate în acest hotel.
Facilități camere: Toate camerele sunt spațioase, confortabile și oferă spațiu de relaxare sub forma unui balcon sau verandă.
Camerele au balcon cu vedere la Golful Ixia sau la pădurea de pe deal. Fiecare cameră oferă aer condiţionat, seif, TV prin satelit
şi minibar. Se oferă gratuit papuci şi halate de baie.
STANDARD
DATE DE PLECARE 2017

Loc în DBL
Forest View

29.05, 11.09, 18.09
05.06, 12.06
04.09

789 €
820 €
829 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL Forest View
cu REDUCERE 15%
aplicată până la 31.03
671 €
697 €
705 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL Forest View cu
REDUCERE 10%
aplicată până la 15.05
710 €
738 €
746 €

19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 28.08
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08

881 €
917 €

749 €
779 €

793 €
825 €

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

450€
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 Evi 3* - all inclusive
 Localizare
Hotelul este situat în Faliraki, una dintre cele mai populare zone turistice ale Insulei Rodos, la 15 minute de mers pe jos până la
plajă. Până în Rhodos Town sunt doar 14 km, iar aeroportul se află la 20 km distanţă.
 Facilitățile hotelului
Oaspeții hotelului au la dispoziție recepţie, seif (contra-cost), acces internet în lobby (contra cost), cocktail bar, lounge cu
televizor, snack bar, bar la piscină, restaurant și mini market. Hotelul oferă 2 piscine exterioare, cu umbrele şi şezlonguri
gratuite, tenis de masă, volei, programe de animație ocazionale.
 Facilitățile camerelor
Hotelul dispune de 240 camere confortabile, împărţite în 9 clădiri. Acestea sunt dotate cu baie cu duș/ cadă, uscător de păr
(disponibil la cerere la recepţie), telefon, aer condiţionat, TV, minibar/frigider, balcon sau terasă.
 Facilități pentru copii
Familiile cu copii pot găsi aici loc de joacă şi piscină pentru cei mici.
 Plaja
Locaţia oferă plaje nisipoase, și numeroase posibilități de practicare a sporturilor acvatice. Şezlongurile şi umbreluţele sunt
contra cost (aproximativ 8 euro/set: 2 sezlonguri şi o umbrelă).

DATE DE PLECARE 2017
29.05
05.06, 18.09, 25.09
12.06, 11.09
19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07,
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08,
28.08, 04.09
Reducere cazare in camera DBL cu pat
suplimentar/ fiecare persoană
Supliment SGL
Reducere al 2-lea copil 2-12.99 ani
cazare în cameră DBL cu pat
suplimentar

383 €
460 €
500 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la 31.03
268 €
322 €
350 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE 25%
aplicată până la 31.05
287 €
340 €
370 €

521 €

365 €

386 €

STANDARD

Loc în DBL

10 €
140 €
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 Anavadia 4* - All inclusive
 Localizare
Hotelul Anavadia 4* este localizat în zona Kolymbia, la doar 10-15 minute distanţă de centrul staţiunii. Cea mai apropiată plajă
este la 650 metri. Aeroportul Internaţional din Rodos se găseşte la distanţa de 25 km.
 Facilitățile hotelului
Hotelul dispune de recepţie, lobby, restaurant cu specific grecesc şi internaţional. De asemenea oaspeţii se pot bucura de o
piscină în aer liber cu şezlonguri şi umbreluţe, bar la piscină, parcare privată.
 Facilitățile camerelor
Hotelul a fost complet renovat în perioada 2009-2010, remarcându-se prin materialele şi decorurile modern folosite. Cele 40
camere luxoase sunt dotate cu balcon mare sau terasă, telefon, aer condiţionat, TV cu posturi prin satelit, baie privată cu
uscător de păr, minifrigider, conexiune Wi-fi contracost
 Plaja
Hotelul are acces la plaja publică cu nisip şi pietricele. Hotelul oferă transfer shuttle bus gratuit la plajă. Şezlongurile şi
umbreluţele sunt contra cost.

DATE DE PLECARE 2017
29.05, 05.06
12.06, 11.09, 18.09, 25.09
19.06, 26.06
04.09
03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,
14.08, 21.08, 28.08
Reducere cazare in camera DBL cu pat
suplimentar/ fiecare persoană
Supliment SGL

532 €
572 €
599 €
624 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată până la
31.01
399 €
429 €
449 €
468 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20%
aplicată până la 15.04
426 €
458 €
479 €
499 €

665 €

499 €

532 €

STANDARD

Loc în DBL

20 €

290 €
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 Evita Beach 3* - All inclusive
 Localizare
Hotelul Evita Beach este situat în zona de sud a staţiunii Faliraki, la 180 de metri de cea mai apropiată plajă de nisip și la 800
de metri de centrul orașului Faliraki, cunoscut pentru numeroasele restaurante, cluburi şi viaţa de noapte.
 Facilitățile hotelului
Complet renovat în anul 2016, hotelul Evita Beach dispune de recepţie 24 h, restaurant, bar, piscină în aer liber pentru adulţi şi
copii, şezlonguri şi umbreluţe gratuite la piscină, bar la piscină, internet Wi-Fi gratuit în zonele publice, gradină spaţioasă.
 Facilitățile camerelor
Toate cele 75 de camera ale hotelului sunt dotate cu aer conditionat gratuit, seif (10 euro/7 nopti), TV prin satelit, minifrigider, baie cu dus si balcon,
 Plaja
Hotelul are acces la una dintre cele mai frumoase plaje ale Insulei Rodos. Plaja Faliraki este o fâşie lungă şi lată de nisip.
Intrarea în apă este lină. Aceasta este amenajată cu şezlonguri şi umbreluţe contra cost
DATE DE PLECARE 2017
29.05, 05.06
12.06, 11.09, 18.09, 25.09
19.06, 26.06, 03.07, 04.09
10.07, 17.07, 28.08
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08

STANDARD

Loc în DBL
532 €
572 €
624 €
665 €
692 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată până la 28.02
399 €
429 €
468 €
499 €
519 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE 20%
aplicată până la 31.05
426 €
458 €
499 €
532 €
554 €

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

20 €

270 €
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 Evita Sunconnect 4* - All inclusive
 Localizare
Hotelul Evita SunConnect este localizat în staţiunea Faliraki, la 1 km de centrul staţiunii cunoscut pentru cluburi şi viaţă de
noapte. Oraşul Rodos este situat la 12 km distanţă, iar aeroportul Internaţional la 18 km.
 Facilitățile hotelului
Hotelul SunConnect pune la dispoziţia oaspeţilor recepţie deschisă non-stop, restaurant, bar, o piscină în aer liber cu secţiune
pentru copii, aqua park, bar la piscină, şezlonguri şi umbreluţe gratuite la piscină, loc de joacă pentru copii, facilităţi barbeque,
gradină, conexiune Wi-fi gratuită, tenis de masă, biliard, darts, aerobic, servicii închiriere auto şi biciclete, servicii fax/Xerox,
parcare private gratuită. Hotelul organizează seri specifice de 6 ori pe săptămână: karaoke, seară grecească, diferite
concursuri.
 Facilitățile camerelor
Camerele hotelului Evita SunConnect Resort au balcon, aer condiţionat, izolare fonică, TV cu posturi prin satelit, seif, baie
privată cu uscător de păr, minifrigider, serviciu trezire, conexiune Wi-fi gratuită.
 Plaja
Cea mai apopiată plajă este plaja Kathara la 600 de metri. Aici şezlongurile şi umbreluţele sunt contra cost.

DATE DE PLECARE 2017
29.05, 18.09, 25.09
05.06, 12.06, 11.09
19.06, 04.09
26.06, 03.07, 10.07
17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08,
28.08
Reducere cazare in camera DBL cu pat
suplimentar/ fiecare persoană
Supliment SGL

665 €
705 €
753 €
799 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la
31.01
466 €
494 €
527 €
559 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25%
aplicată până la 15.05
499 €
529 €
565 €
599 €

839 €

587 €

629 €

STANDARD

Loc în DBL

20 €

380 €
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 Modul 3* - mic dejun
 Localizare
Hotelul este situat pe strada principală ce leagă staţiunea Faliraki de oraşul Rodos, la aproximativ 20 minute de plajă. Până în
Rhodos Town sunt 14 km, iar aeroportul se află la 20 km.
 Facilitățile hotelului
Hotelul dispune de recepţie, restaurant, piscină în aer liber, parcare
 Facilitățile camerelor
Toate camerele hotelului dispun de balcon, aer condiţionat (7 euro/zi), internet Wi-Fi gratuit, mini-frigider, baie proprie,
televizor.ul dispune de 240 camere confortabile, împărţite în 9 clădiri. Acestea sunt dotate cu baie cu duș/ cadă, uscător de păr
(disponibil la cerere la recepţie), telefon, aer condiţionat, TV, minibar/frigider, balcon sau terasă.
 Plaja
Hotelul are acces la plaja publică, nisipoasă, amenajată cu şezlonguri şi umbreluţele contra cost (8 euro/set).

DATE DE PLECARE 2017
29.05
05.06
12.06, 19.06, 18.09, 25.09
26.06
03.07, 10.07, 04.09, 11.09
17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08,
21.08, 28.08
Reducere cazare in camera DBL cu pat
suplimentar/ fiecare persoană
Supliment SGL

284 €
327 €
369 €
399 €
427 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
35% aplicată până la 28.02
185 €
213 €
240 €
259 €
278 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE 25%
aplicată până la 31.05
213 €
245 €
277 €
299 €
320 €

499 €

324 €

374 €

STANDARD

Loc în DBL

5€

110 €
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.

