Santorini – Paradisul indragostitilor
PROGRAM CHARTER AVION 2017
PLECARI In fiecare Miercuri
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.
-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 bucura de o clima mediteraneana cu ierni blande si veri revigorante.

Flora Studios – Self Catering
 Studiorile Flora sunt o variantă potrivită pentru cei care doresc să exploreze insula, oferind o opţiune ieftină, curată si
placută de cazare. În imediata apropiere se găseşte o tavernă dar se ajunge şi foarte uşor în zona animată a staţiunii. Atmosfera
este liniştită şi foarte caldă, datorată în mod special ghivecelor de flori şi grădinii cu multă verdeaţă pe care proprietara o
îngrijeşte cu mult drag. Drumul principal este la 150-200 de metri distanţă.
 Localizare: studiourile Flora sunt situate în stațiunea Perissa, la numai 100 m distanță de plajă.
 Facilități unitate de cazare: studiourile Flora au 4 camere tip studio si 5 camere standard, dispun de recepție și parcare.
 Facilități camere: Toate camerele dispun de frigider, aer condiționat (contra cost - aproximativ 5 euro/camera/zi, se
achită la sosire la recepţie), TV, seif, chicinetă complet utilată (doar în camerele tip studio, camerele standard nu dispun de
chicinetă), balcon. Camerele tip studio au structură maisonette, în partea de jos având minibucătărie (chicineta complet
utilată, frigider), baia, o mică canapea tradiţională pe care nu se poate dormi şi un balcon spaţios, iar în partea de sus, la care
se ajunge pe o mică scară interioară, un dormitor open plan.

DATE DE PLECARE 2017
31.05
07.06, 27.09
14.06, 20.09
21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 06.09, 13.09
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08,
30.08

260 €
332 €
399 €
465 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată până la
28.02
195 €
249 €
299 €
349 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20%
aplicată până la 31.05
208 €
266 €
319 €
372 €

519 €

389 €

415 €

STANDARD

Loc în DBL

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

€

140 €

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Alia 3*+ – Demipensiune
 Hotelul Alia este un hotel tipic pentru Kamari, cu o atmosferă plăcută, de familie, potrivit pentru orice tip de turişti. Piscina
exterioară este unul dintre avantajele care atrage familiile cu copii (hotelul permite cazarea în cameră standard pentru doi
adulţi cu un copil).
 Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Kamari, la 300 de metri de plaja cu nisip negru vulcanic. Capitala insulei, Thira,
este la 7 km distanţă, portul la 12 km și aeroportul internațional la 3 km distanță.
 Facilități hotel: Hotelul dispune de o zonă de lounge, lobby, recepție și piscină cu umbrele și șezlong-uri gratuite.
Restaurantul hotelului oferă produse tradiționale. În apropierea hotelului se află un birou de informații turistice, o stație de
autobuz, magazine, baruri, restaurante, taverne, supermarket-uri și un cinema. Acest mic complex hotelier are un preţ
accesibil.
 Facilităţi camere: Toate camerele dispun de minifrigider, smart TV prin satelit, baie cu duș, aer condiționat (contra cost,
se achită la sosire la recepţie) și seif.

DATE DE PLECARE 2017
31.05, 07.06, 27.09
14.06, 20.09
21.06, 28.06, 05.07, 13.09
30.08
12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08,
23.08

499 €
599 €
660 €
699 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% aplicată până la
28.02
399 €
479 €
528 €
559 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
15%
aplicată până la 31.05
424 €
509 €
561 €
594 €

744 €

595 €

632 €

STANDARD

Loc în DBL

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

320 €

€

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;
Un copil 2-05.99 ani plătește 140 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Terra Blue 4*– Mic Dejun
 Localizare: Hotelul este situat în statiunea Kamari, la 700 metri distanță față de plajă și la 300 de metri față de centrul
stațiunii. În apropiere, la 150 de metri se află stația de autobuz.
 Facilități hotel: Hotelul dispune de piscină, cu o terasă mare, unde sunt sezlong-uri și umbreluțe (gratuit), snack bar lângă
piscină, sală de fitness, sauna (contra cost), wi-fi gratuity în spațiile publice.
 Facilități camere: Camerele au în dotare frigider, uscător de păr, seif, TV prin satelit, baie cu duș sau cadă, Wi-Fi (contra
cost). Toate camerele dispun de balcon sau terasă.

DATE DE PLECARE 2017
31.05, 27.09
07.06
14.06, 13.09, 20.09
21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 06.09
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08,
30.08

570 €
599 €
655 €
684 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la
28.02
399 €
419 €
459 €
479 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25%
aplicată până la 31.05
428 €
449 €
491 €
513 €

750 €

525 €

563 €

STANDARD

Loc în DBL

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

€

Supliment SGL

290 €
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.

Hotel Makarios 3*– All Inclusive
Stațiunea Kamari este situată pe partea estică a insulei, în apropierea muntelui Mesa Vouno şi a muntelui Profitis Ilias, precum
şi a drumului care duce la Fira Antica si este cea mai recomandată stațiune pentru un sejur pe insula Santorini. Stațiunea este
punct de atracție pentru turiști fiind situată în partea sudică a insulei și fiind deosebită pentru plajele întinse și pentru
vegetația ce o înconjoară. In centru se găsesc restaurante, taverne, baruri și magazine pentru toate gusturile și pentru orice
buget.
 Localizare: Hotelul este situat intr-o zona linistita, la 300m de centrul statiunii kamari si la 150 m de plaja.
 Facilități hotel: Hotelul dispune de urmatoarele facilitati: piscina exterioara, jacuzzi, bar la piscina, bar principal, sauna
(contra cost), masaj (contra cost), camera servire mic dejun cu terasa, restaurant, sala vizionare TV, amfiteatru in aer liber,
acces internet (cu plata), serviciu inchiriere masini, parcare.
 Facilități camere: Camerele hotelului sunt dotate cu baie proprie cu cada sau dus, aer conditionat, Tv satelit, frigider,
uscator de par, internet WiFi, balcon.

DATE DE PLECARE 2017
31.05, 27.09
20.09
07.06, 14.06, 21.06, 13.09
28.06, 05.07, 12.07, 19.07
26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08,
06.09

749 €
811 €
849 €
874 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
20% aplicată până la
31.03
599 €
649 €
679 €
699 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
15%
aplicată până la 31.05
637 €
689 €
722 €
743 €

949 €

759 €

807 €

STANDARD

Loc în DBL

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

€

Supliment SGL
439 €
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.

Hotel Summer Dream 3*– Mic Dejun
Hotelul Summer Dream este construit in stil traditional grecesc, cu o arhitectura cicladica. Hotelul a fost construit in 1998 si
renovat in perioada 2012-2015.
 Localizare: Hotelul este pozitionat in centrul statiunii Kamari, la numai 120 metri distanta de plaja cu nisip vulcanic si la
50 metri distanta de statia de autobuz.
 Facilitati hotel: Hotelul dispune de receptie, piscina exterioara cu sezlong-uri si umbrele gratuite, zona de servit micul
dejun, room service.
 Facilitati camere: Toate camerele sunt luminoase si decorate in culori calde si vibrante, care, combinate cu facilitățile
oferite, asigura sederea unui sejur relaxant si placut. Camerele dispun de TV satelit, telefon, aer conditionat (gratuit), internet
Wi-Fi (contra cost, 7 euro/ saptamana-se plateste la fata locului), frigider, baie cu dus, uscator de par, balcon. Curatenia in
camere se face zilnic, schimbarea lenjeriei de pat de două ori pe săptămână, schimbarea prosoapelor la fiecare 3 zile (daca este
necesar, se face si mai devreme).

DATE DE PLECARE 2017
31.05
07.06, 14.06, 27.09
21.06, 28.06, 05.07, 06.09, 13.09, 20.09
12.07, 19.07
26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08
Supliment SGL

STANDARD

Loc în DBL
499 €
570 €
621 €
640 €
664 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la
31.03
349 €
399 €
435 €
448 €
465 €
439 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25%
aplicată până la 31.05
374 €
428 €
466 €
480 €
498 €

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Zeus 3*– Mic Dejun
 Localizare: Hotelul este situat la 80 m de plaja din Kamari, la 30 metri se află staţia de autobuz.
 Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție, piscină cu șezlonguri și umbrele gratuite, bar la piscină, grădină și parcare,
serviciu de apelat pentru trezire.
 Facilități camere: Camerele sunt spațioase și confortabile, decorate tradiţional, dispun de: baie cu cabină de duș și uscător
de păr, frigider, internet Wi-Fi (gratuit), TV satelit, seif (contra cost), aer condiţionat (contra cost, se plăteşte la sosire, la
recepţie), balcon.

DATE DE PLECARE 2017
31.05, 27.09
07.06
14.06, 13.09, 20.09
21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 06.09
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08,
30.08

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

570 €
599 €
655 €
684 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la
28.02
399 €
419 €
459 €
479 €

710 €

525 €

563 €

STANDARD

Loc în DBL

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

260 €

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

428 €
449 €
491 €
513 €

€

Hotel Poseidon Beach 3*– Mic Dejun
Poseidon Beach este un hotel tradiţional, afacere de familie, poziţionat în imediata apropiere a plajei cu nisip grunjos, vulcanic,
negru din Kamari (între hotel şi plajă se găseste promenada pietonală). Arhitectura este tipică, de casă cicladică; hotelul este
recomandat pentru persoane nepretenţioase, care doresc să savureze din plin atmosfera veselă şi animată a staţiunii.
 Localizare: Hotelul este situat lângă promenada stațiunii Kamari, vis-a-vis de plajă.
 Facilități hotel: Turiştii au la dispoziție un restaurant, o piscină în aer liber cu umbrele si şezlonguri gratuite, serviciu de
închiriere maşini/ biciclete.
 Facilități camere: Camerele sunt elegante, confortabile şi moderne, cu un decor luminos şi mobilier simplu. Toate
camerele dispun de telefon, televizor, frigider, aer condiţionat (contra cost – 2 euro/cameră/zi), baie proprie cu duș sau cadă,
uscător de păr, balcon.

DATE DE PLECARE 2017
31.05
07.06
14.06, 13.09, 20.09
21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 06.09
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08,
30.08
Reducere cazare in camera DBL cu pat
suplimentar/ fiecare persoană
Supliment SGL

570 €
599 €
655 €
684 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
30% aplicată până la
28.02
399 €
419 €
459 €
479 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25%
aplicată până la 31.05
428 €
449 €
491 €
513 €

710 €

497 €

533 €

STANDARD

Loc în DBL

10 €
260 €

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

