Plaja la Marea Ionica – Insula Zakyhthos

Plecari autocar: în fiecare Duminică
Durata: 10 zile/7+2 nopți
Plecări din: Bucuresti,Brasov, Ploiesti, Constanta,Craiova, Ramnicu Valcea, Pitesti
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;
- Bilet ferry boat - 22€/pers. Dus-intors. (Tariful biletului de ferry boat poate suferi modificări datorită creșterii
costului combustibilului)

ZIUA 1 - Către Grecia…
Întalnire cu însotitorul de grup și plecare la ora 10.30 de la Autogara Christian Tour, Calea Grivitei, Nr. 158. Plecare spre insula
Zakynthos pe traseul Bucureşti – Giurgiu – Russe - Sofia – Promahonas - Salonic - Patras - Killini.

ZIUA 2 - Insula Zakynthos
În cursul dimineții intrăm pe teritoriul Greciei, traversând pe rând mai multe provincii: Macedonia a cărei capitală este
Salonicul, Tessalia străbătută de inalțimile Muntelui Olimp și Grecia Centrală ale cărei inalțimi sunt dominate de Muntii
Pindului. Vom poposi în Killini, port la Marea Ionică. De aici ne vom îmbarca pe ferry-boat pentru a traversa Marea Ionică spre
insula Zakynthos. Traversarea durează circa 1 ora si 30 minute.

ZIUA 3 - 7 Vă recomandăm urmatoarele excursii opționale:
Excursie cu vaporul
Ne îmbarcăm la ora 09:30 din portul Zakynthos pe un vas de croazieră care va avea opriri la: Peşterile Albastre pentru
fotografii (se disting prin arcele create de eroziune prin care se poate pătrunde în peşteri şi prin culoarea apei– azur–care se
reflectă în ele), la plaja Navagio pentru înot (cea mai celebră plajă de pe insulă, datorită naufragiului unui vas în anii ‘80), la
Keri pentru fotografii ale rocilor Mikri Megali şi Mikri Myzithra care ţâşnesc din mare ca nişte piramide şi pentru înot şi la
Vassilikos pentru înot.
Agenția își rezervă dreptul de a modifica programul excursiei, în situația în care vremea este nefavorabilă.
Turul insulei
Plecare la ora 09.00 într-un tur al insulei în care vom vizita Biserica Sf. Dionysios, din oraşul Zakynthos, una din cele trei
clădiri care au scăpat intacte după cutremurul din 1953 unde se găseşte sicriul Sfântului Dionysios – patronul insulei, precum
şi Muzeul Eclesiastic al Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian construit pe
ruinele vechii acropole. Excavaţiile din această zonă au adus la suprafaţă biserici din toate perioadele, din antichitate până în
timpul dominaţiei britanice; Anaphonitria, mănăstirea unde Sf. Dionysios, patronul insulei, a fost călugăr. Oprire pentru
cumpărături în staţiunea Volimes care este celebră pentru covoarele şi mătasea fabricate manual; plaja Navagio se poate admira
de pe stâncă, aceasta fiind accesibilă doar de pe mare. La Agios Nikolaos vizită opţională la Peşterile Albastre. Vizită la o cramă
locală unde puteţi degusta şi cumpăra vinuri.
Excursie la Marathonisi
Mic dejun. Plecare la ora 15.00 din portul Agios Sostis către Lithakia. Vizită pe Insula Marathonisi pe a cărei plajă broaştele
ţestoase Caretta-Caretta (specie pe cale de dispariţie şi protejată prin lege) se adăpostesc şi îşi depun ouăle.

Olympia – locul nașterii Jocurilor Olimpice
Ne îmbarcăm pe feribotul care pleacă din portul Zakynthos către portul Killini. În mijlocul văii Iliei, unul dintre cele mai vechi
oraşe-stat din Peloponez, se află Olimpia, unde în epoca preistorică la fiecare 4 ani erau organizate jocuri în onoarea lui Zeus
Olympianul. Chiar şi în zilele noastre flacăra olimpică este aprinsă la fiecare patru ani în sanctuarul antic al Olimpiei şi de aici
transportată în statul unde se vor desfăşura jocurile. Vizita la situl arheologic. Timp liber pentru cumpărături şi prânz.
Kefallonia
Traversare cu feribotul din portul St. Nikolas către portul Pessada din Kefallonia, de unde vom porni în turul insulei cu
autocarul. În Kefallonia, cea mai mare insulă din Marea Ionica veţi putea vizita Mănăstirea şi Biserica Sf. Gherasim (patronul
insulei), cea mai venerată biserică de pe insulă, sub ea aflându-se o peşteră în care a locuit şi s-a rugat sfântul. În mănăstire se
află moaştele sfântului într-un sicriu de argint; Peştera Drogarati - localizată la câţiva km de Sami, are două părţi dintre care
una este accesibilă publicului, aici având loc concerte datorită acusticii foarte bune; Peştera Melissani situată tot lângă Sami
are forma literei B, cu 2 camere separate de o mică insulă în centru. Apa este incredibil de limpede şi curată, un amestec de apă
de mare şi apă dulce, văzându-se perfect fundul lacului şi în locurile cele mai adânci. De asemenea vom vizita Argostoli,
capitala insulei, asezată în golful Livadi, care desparte insula în două părţi inegale. Timp liber pentru prânz şi cumpărături.

ZIUA 9 - Catre Romania ...
In cursul după-amiezii vom părăsi insula și ne vom îndrepta către portul Zante pentru a traversa pe continent. Ne vom continua
drumul spre țară pe traseul Kilini – Patras - Promahonas - Kulata – Sofia – Romania.

ZIUA 10 - Din nou acasă!!!
Sosim în Romania în cursul dimineții în funcție de condițiile de trafic și de formalitațile vamale.

TRASEU: BUCURESTI - ZAKYNTHOS
Oraṣul de ȋmbarcare
Ora
Punctul de plecare
Tarife
Braṣov
07:00 Parcare Hotel Cubix
85 €
Ploieşti
09:00 Petrom Metro
80 €
București
11:00 Autogara CHR, Calea Griviṭei 158
75 €
Constanṭa
07:30 Parcare Crimbogaz – langa LIDL, pe Bdul I.C. Bratianu
95 €
Craiova
05:00 Benzinăria Petrom – de lângă Gară
90 €
Balş
05:45 Monumentul Eroilor (în Centru)
90 €
Slatina
06:15 Benzinăria Lukoil – ieşire spre Craiova, podul Oltului
90 €
Râmnicu Vâlcea
07:15 Sala Sporturilor Traian
90 €
Pitești
09:00 Parcare Hotel Muntenia
85 €
*Transferurile sunt valabile pentru minimum 4 persoane/localitate;
*In insula Zakynthos se traverseaza cu ferry, cu autocarul, din portul Killini in Zakynthos Town(11
eur/pers/sens);
OBSERVATII
- Tariful pentru un singur sens este 50 € din Bucuresti, la care se adauga suplimentele din tara;
- Tariful pentru retur la 14 nopti este 100 € din Bucuresti, la care se adauga suplimentele din tara;
- Orele de imbarcare sunt informative si pot suferi modificari in functie de trafic;
- Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de intalnire cu cel putin 30 de minute inainte de ora stabilita;
- Transferurile se efectueaza cu autoturism, microbuz, minibus sau autocar, in functie de marimea grupului;
- Distribuirea locurilor in autocar se face in ordinea inscrierii;
- Autocarele sunt licentiate, clasificate si dotate cu climatronic, scaune rabatabile si instalatie audio-video.
*Conditii de plata: Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim de 30% la inscriere, inca 30%
pana la expirarea perioadei de First Booking / Early Booking, diferenta pana la 100% cu 21 zile inainte de
check-in. Conditiile de anulare sunt conform cu cele de inscriere.
*Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat separat!

HOTEL CONTESSA 3*+
-demipensiuneHotelul Contessa este destinația preferată a oaspeților care caută o atmosferă relaxantă într-o oază de liniște, în
frumoasa stațiune Argassi. Serviciile foarte bune și dotările de calitate, precum și personalul prietenos și amabil
vor asigura o vacantă reușită.
Localizare: Pozitia hotelului este una privilegiată, la o distanță mică de mare, dar și de centrul stațiunii. Hotelul
Contessa este situat în Argassi, la 300 de metri față de plaja de nisip, la câteva minute de centrul stațiunii și de
renumita plajă Vasilikos. Portul Zakynthos se află la 3 km distanță, iar aeroportul la 5 km.
Plaja: Plaja publică cu nisip fin este frumos amenajată, uşor accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și
umbrelele sunt contra cost.
Facilități hotel: Hotelul oferă oaspeților săi recepţie 24 h, restaurant, snack bar, bar la piscină, room service,
servicii de închiriere de mașini și biciclete, cameră pentru bagaje, Wi-Fi în spațiile publice (gratuit), grădină,
zonă de gratar, masaj, babycot (la cerere). Hotelul acceptă animale de companie la cerere.
Facilități camere: Hotelul dispune de camere duble, triple, de familie. Camerele sunt luminoase și spațioase,
fiecare având balcon. Toate sunt dotate cu telefon, TV satelit, aer condiționat (contra cost, 35 euro/săptămână),
baie cu duş sau cadă, uscător de păr, seif (contra cost, 15 euro/săptămână), minifrigider (contra cost, 15
euro/cameră/săptămână), ceainic. Camerele duble au o suprafață de 20 mp.
Activități/Divertisment: Biliard, tenis de masă, fotbal și golf (lângă hotel) – contra cost, program de animaţie
cu nopţi tematice.
Facilități copii: Piscină exterioară, loc de joacă.
Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară cu şezlonguri şi umbrele gratuite, dar salteaua este contra cost
(aprox. 2 euro pentru o saltea).
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 € /pers.;
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD
Loc în DBL

07.05
212 €
14.05
247 €
21.05, 24.09
265 €
28.05, 17.09
285 €
04.06, 10.09
318 €
11.06, 02.07, 09.07, 03.09
372 €
18.06, 25.06, 16.07
399 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08,
464 €
20.08, 27.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
Reducere un copil 2-5.99 ani ȋn cameră
DBL cu pat suplimentar
Reducere un copil 6-15.99 ani ȋn cameră
DBL cu pat suplimentar

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

159 €
185 €
199 €
214 €
239 €
279 €
299 €

170 €
198 €
212 €
228 €
254 €
298 €
319 €

348 €

371 €
20 €
199 €
130 €
100 €

MERLIS STUDIOS
-self cateringMerlis Sudios, renovat în 2012, este înconjurat de grădini minunate, situat în partea veche a staţiunii Kalamaki.
Staţiunea Kalamaki se află în sudul insulei Zakynthos, fiind renumită pentru plaja sa impresionantă, preferată
de broaştele ţestoase Caretta-Caretta, de apele cristaline, fiind parte a Golfului Laganas.
Localizare: Se află la aproximativ 150 m de plaja cu nisip „Crystal Beach”, la 4 km de capitala insulei şi la 3
km de aeroport.
Plaja: Plaja publică cu nisip fin este frumos amenajată, uşor accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și
umbrelele sunt contra cost (8 euro/set).
Facilităţi hotel: Merlis Studios pune la dispoziţia oaspeţilor săi o tavernă, grădini frumos amenajate, acces WiFi în spaţiile publice gratuit și parcare gratuită.
Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă utilată, plită electrică, minifrigider (gratuit), fierbător,
prăjitor de pâine, TV, aer condiționat (contra cost, 6 euro/cameră zi), seif (contra cost, 12 euro/săptămână), baie
cu duş și balcon/terasă. Camerele au o suprafață de 30 mp.
Piscină: Se pune la dispoziţia turiştilor Piscina „Antonis” aflată în spatele complexului, unde umbrelele şi
şezlongurile sunt gratuite.
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere).
Supliment transport autocar din București 75 €/pers.;
TRANSPORT
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.

Plecări

STANDARD
Loc in DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 50%
aplicată, până la 31.03

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

*23.04, 30.04, 07.05
31 €
19 €
22 €
14.05, 24.09, *01.10
65 €
39 €
46 €
21.05, 17.09
90 €
54 €
63 €
28.05, 10.09
125 €
75 €
88 €
04.06, 11.06
159 €
95 €
111 €
03.09
175 €
105 €
123 €
18.06, 25.06, 02.07
199 €
119 €
139 €
09.07, 16.07
211 €
127 €
148 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08,
249 €
149 €
174 €
20.08, 27.08
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
20 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
85 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 plăteşte transportul.
*Supliment autocar din Bucuresti - Obligatoriu!
Supliment transport autocar din București 75 €/pers.;
TRANSPORT
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.

Plecări

BEST DEALS
Loc in DBL
PROMO

FIRST BOOKING
Loc în DBL BEST DEALS
cu REDUCERE 50%
aplicată, până la 28.02

EARLY BOOKING
Loc în DBL BEST DEALS
cu REDUCERE 35%
aplicată, până la 31.05

*24.04, 01.05, 08.05
15.05, 25.09, *02.10
22.05, 18.09
29.05, 11.09

31 €
65 €
90 €
125 €

16 €
33 €
45 €
63 €

20 €
42 €
59 €
81 €

05.06, 12.06
159 €
80 €
04.09
175 €
105 €
19.06, 26.06, 03.07
199 €
100 €
10.07, 17.07
211 €
106 €
24.07, 31.07, 07.08, 14.08,
249 €
125 €
21.08, 28.08
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
20 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
85 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 plăteşte transportul.
*Supliment autocar din Bucuresti - Obligatoriu!

103 €
123 €
129 €
137 €
162 €

HOTEL BEST WESTERN GALAXY 5*
-all inclusive Localizare: Hotelul Galaxy Beach este situat pe faimoasa plajă din Laganas, la 6 km de aeroport și la 8 km de
Zante Town.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor restaurant cu specific grecesc și internațional, restaurant a
la carte, bar pe terasă cu vedere panoramică a Golfului Laganas, cocktail bar, TV lounge, biliard, masa de tenis,
piscină, snack bar la piscină, room service, baby cots, exchange și servicii de secretariat, coafor (la cerere),
sporturi acvatice pe plajă, programe de animație zilnic, acces Wifi gratuit în zonele publice, business center,
rampe pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități la lift și zonele publice, centru SPA în hotelul Zante
Park, cameră de bagaje, salon de coafură.
Facilități cameră: Hotelul pune la dispozitia oaspeților camere și pentru persoane cu dizabilități. Camerele
sunt spațioase și dotate cu telefon direct, TV satelit, aer condiționat, seif (contra cost ), baie cu duș și uscător de
păr, Wifi gratuit.

TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD
Loc în DBL GV

FIRST BOOKING
Loc în DBL GV cu
REDUCERE 35%
aplicată, până la 28.02
395 €
439 €
454 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL GV cu
REDUCERE 25%
aplicată, până la 30.04
455 €
506 €
524 €

28.05, 24.09
607 €
04.06, 11.06
675 €
17.09
699 €
18.06, 25.06, 02.07, 09.07,
743 €
483 €
557 €
03.09, 10.09
16.07, 23.07, 30.07, 06.08,
799 €
519 €
599 €
13.08, 20.08, 27.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL GV cu pat
25 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
270 €
Reducere al doilea copil 2-11.99 ani ȋn cameră
150 €
DBL GV cu pat suplimentar
Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-11.99 plăteşte transportul;
Al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT.

HOTEL BEST WESTERN ZANTE PARK 5*
-All inclusiveHotelul situat într-o zonă liniștită a stațiunii Laganas, în timpul nopții capătă un farmec aparte sub lumina lunii
și a felinarelor interioare, cu marea zărindu-se difuz în fundal. Pentru o vacanță ideală, hotelul dispune de spații
de cazare mari, luminoase și confortabile și de o piscină special amenajată pentru a întregi frumusețea
peisajului.
Localizare: Zante Park Hotel este situat într-o zonă mai liniștită a stațiunii Laganas, la câteva minute de centrul
stațiunii Laganas, 5 km de aeroport și 7 km de cosmopolitul Zante Town. La numai 350 m de hotel veți găsi o
superbă plajă cu nisip fin și apă cristalină.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscină exterioară, restaurant cu specific internațional și grecesc, cocktail
bar, snack bar, bar la piscină, parcare proprie, facilități pentru persoanele cu dizabilități, room service, lounge
cu Tv satelit, sală de fitness, exchange, business center, servicii de secretariat, rent a car, servicii medicale (la
cerere), serviciu de babysitting (la cerere), servicii de spălătorie, masa de tenis și snooker, programe de animație
zilnice, centru SPA, Wifi gratuit în zonele publice, cameră de bagaje.
Facilități cameră: Toate camerele sunt spațioase, dotate cu telefon direct, televizor, minibar, aer condiționat,
seif (contra cost), baie proprie, uscător de păr, balcon sau terasă, Wifi gratuit.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 € /pers.;
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
STANDARD
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
Loc în DBL
REDUCERE 35%
REDUCERE 25%
aplicată, până la 28.02
aplicată, până la 30.04
607 €
395 €
455 €
675 €
439 €
506 €
699 €
454 €
524 €

28.05, 24.09
04.06, 11.06
17.09
18.06, 25.06, 02.07,
743 €
483 €
557 €
09.07, 03.09, 10.09
16.07, 23.07, 30.07,
799 €
519 €
599 €
06.08, 13.08, 20.08, 27.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
25 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
270 €
Reducere al doilea copil 2-11.99 ani ȋn cameră
150 €
DBL GV cu pat suplimentar
Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-11.99 plăteşte transportul;
Al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT.

HOTEL ASTIR PALACE 4*
-All inclusive Localizare: Hotelul Astir Palace 4* este situat pe plaja cu nisip din stațiunea Laganas, fiind una dintre cele mai
mari plaje din Grecia, 9 km lungime. Hotelul se află la 800 m față de centrul stațiunii Laganas și la 7 km față de
orașul Zakynthos.
Facilități hotel: Hotelul dispune de recepție deschisă 24h, piscină exterioară, piscină pentru copii, restaurant,
bar, snack bar, bar la piscină, bar pe plajă, terasă la piscină, sală de conferințe cu o capacitate de 300 locuri,
parcare, Wifi.
Facilități cameră: Acest hotel elegant și spațios oferă camere confortabile, moderne și decorate cu bun gust.
Toate camerele au în dotare baie cu cadă sau duș, radio, telefon, frigider (contra cost), TV satelit, seif (contra
cost), aer condiționat (inclus în tarif doar în lunile iulie și august, pentru restul lunilor contra cost 3 euro/zi),
balcon/terasă.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 € /pers.;
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD
Loc în DBL

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

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 15%
aplicată, până la 15.05

21.05, 28.05
399 €
299 €
339 €
04.06, 24.09
438 €
329 €
372 €
11.06, 10.09, 17.09
499 €
374 €
424 €
18.06, 25.06, 02.07
532 €
399 €
452 €
09.07, 16.07, 03.09
572 €
429 €
486 €
23.07, 27.08
665 €
499 €
565 €
30.07, 06.08, 13.08, 20.08
700 €
525 €
595 €
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
15 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
210 €
Reducere copil 7-12.99 ani în cameră DBL cu
150 €
pat suplimentar
Copil 0-4.99 ani GRATUIT; Copil 5-6.99 ani plăteşte transportul; Copil 5 – 6.99 ani plătește transportul.

TWO BROTHERS STUDIOS
-Mic dejunLocalizare: Complexul de studiouri Two Brothers este localizat în centrul stațiunii Kalamaki, la 15 minute de
mers pe jos de plajă, 5 km de Zante Town și 3 km de aeroport.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor recepție deschisă 24 h, casă de schimb valutar, rent a car,
piscină exterioară cu secțiune pentru copii, snack bar la piscină, parcare gratuită, acces internet gratuit.
Facilități cameră: Cele 60 de studiouri au între 20-25 m² și sunt dotate cu balcon, baie privată cu duș, TV, Wifi
gratuit, seif (contra cost), aer condiționat (5 euro/cameră/zi), chicinetă complet utilată.
TRANSPORT

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.;
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD

Plecări

Loc in DBL

FIRST BOOKING

EARLY BOOKING

Loc în DBL cu
REDUCERE 40%
aplicată, până la 28.02
99 €
119 €
129 €
149 €
159 €

Loc în DBL cu
REDUCERE 30%
aplicată, până la 31.05
116 €
139 €
151 €
174 €
186 €

07.05, 14.05, 21.05, 17.09, 24.09
165 €
28.05, 10.09
199 €
04.06, 11.06
215 €
18.06, 25.06, 02.07, 03.09
248 €
27.08
265 €
09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08,
282 €
169 €
13.08, 20.08
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
10 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
70 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 plăteşte transportul.

197 €

HOTEL ANDREOLAS BEACH
-mic dejun Localizare: Hotelul este situat în stațiunea Laganas, chiar pe plaja cea mai cunoscută din insulă, la 300 m
distanță de centrul deosebit de animat, populat cu nenumărate taverne, magazine și cluburi.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor piscină exterioară, snack bar, Wifi gratuit, recepție deschisă
24h, parcare gratuită.
Facilități cameră: Camerele sunt dotate cu mini frigider, TV, baie privata cu duș sau cadă, aer condiționat (7
euro/cameră/zi), seif (2,5 euro/cameră/zi).
TRANSPORT

Plecări
14.05, 21.05, 28.05
04.06
11.06, 17.09, 24.09
18.06, 10.09
25.06, 02.07, 09.07, 03.09
16.07

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
STANDARD
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu REDUCERE
Loc în DBL
REDUCERE 30% aplicată
25% aplicată până la 31.05
până la 15.03
93 €
65 €
70 €
124 €
87 €
93 €
140 €
98 €
105 €
179 €
125 €
134 €
255 €
179 €
191 €
284 €
199 €
213 €

23.07, 30.07, 06.08,
327 €
229 €
245 €
13.08, 20.08, 27.08
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
10 €
suplimentar/fiecare persoană
120 €
Supliment SGL
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 plăteşte transportul.

HOTEL MAJESTIC 4*
-all inclusive–
Majestic 4* este un hotel exclusivist construit în stilul arhitectural tradițional, dar cu facilități moderne. Hotelul
a fost renovat în 2008.
Localizare: Hotelul Majestic se află la câteva minute de plaja cu nisip, la 7 km de capitală, Zante Town, și la 6
km de aeroport. Situat în centrul stațiunii Laganas, cea mai animată și importantă stațiune din Zakynthos, vă
puteți bucura de viața intensă de noapte cu cluburi, baruri și restaurante.
Plaja: Plaja publică este cu nisip fin, iar intrarea în mare lină. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost
(aproximativ 8 euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă).
Facilități hotel: Hotelul Majestic 4* oferă oaspeților săi personal multilingv, recepție 24 h, restaurant, bar, bar
la piscină, cafenea, lobby, lift, piscină exterioară cu șezlonguri gratuite, centru Spa (masaj, saună, jacuzzi, sală
de gimnastică, salon de înfrumuseţare, coafor), conexiune la internet (contra cost, 2 euro/h), grădină frumos
amenajată, centru de închiriere mașini, parcare privată gratuită.
Facilități camere: Hotelul Majestic dispune de camere duble, triple, cvadruple și superioare de familie. Toate
camerele sunt spațioase, decorate modern și complet echipate astfel încât să ofere oaspeților confort maxim:
balcon cu vedere la piscină sau la stațiune, baie proprie cu duș sau cadă, TV prin satelit, aer condiționat
(gratuit), telefon direct, seif (contra cost, 20 euro/săptămână), minifrigider (gratuit) și acces la internet (contra
cost, 2 euro/h). Camerele standard au o suprafață de 23 mp.
Activități/Divertisment: Oaspeţii hotelului se pot bucura de serviciile oferite: salon TV, program de animaţie,
masă de billiard şi de snooker (contra cost), gradină privată unde te vei putea relaxa.
Facilități pentru copii: Piscină în aer liber, loc de joacă.
Clasificarea oficială a hotelului este de 4*, recomandat de catre agentie ca 3*+.

TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD
Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 30%
aplicată, până la 28.02

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

07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 24.09
425 €
298 €
319 €
04.06, 11.06, 10.09, 17.09
499 €
349 €
374 €
18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 03.09
570 €
399 €
428 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08
624 €
437 €
468 €
Reducere cazare în DBL cu pat suplimentar/fiecare
20 €
persoană
Supliment SGL
300 €
Reducere al 2-lea copil 7-13.99 ani în cameră DBL cu
110 €
pat suplimentar
Primul şi al 2-lea copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 plăteşte transportul; Al doilea copil 0-1.99
ani GRATUIT;
Al 2-lea copil 2-6.99 ani plăteşte transportul.

HOTEL MEDITERRANEAN BEACH RESORT 5*
-demipensiuneMediterranean Beach este destinația perfectă pentru cei care caută frumusețea naturii, cazare de lux și servicii
de calitate. Resortul recent renovat este alcătuit din 8 clădiri cu 2 etaje contruite în stil tradițional ionian.
Localizare: Localizat în Laganas, la malul mării, într-o oază de liniște și relaxare, Mediterranean Beach este
locul ideal pentru iubitorii de natură și, în același timp, de confort. Este situat la 5 km distanță de aeroport, la
500 m distanță față de centrul stațiunii și la 7 km distanță față de capitala insulei Zante.
Plajă: Hotelul se află pe plaja cu nisip fin. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost (aproximativ 6
euro/zi/set).
Facilități hotel: Hotelul Mediterranean Beach dispune de recepţie, restaurant cu specific tradițional grecesc și
internațional, scaun pentru infanți, meniu vegetarian, lobby cu salon TV, lounge, room service, terasă, serviciu
medical şi babysitting la cerere, casă de schimb valutar, spălătorie, curăţătorie, internet corner, acces internet
Wi-Fi la recepție gratuit, închirieri mașini, sală de conferinţă, centru Spa (dotat cu saună, jacuzzi, hamam,
piscină interioară), masaj, salon de înfrumuseţare și tratamente, grădină frumos amenajată, bar lângă piscină și
parcare gratuită.
Facilități camere: Cele 113 camere sunt decorate cu mult gust și sunt dotate cu aer condiționat gratuit, telefon,
TV prin satelit, baie cu cadă sau duș, minifrigider (gratuit), seif (gratuit), balcon. Camerele standard au o
suprafață de 30 mp.
Activități /Divertisment: Hotelul oferă oaspeților săi sală de gimnastică, tenis de masa, biliard.
Facilități pentru copii: Babysitting (la cerere), piscină exterioară, loc de joacă în aer liber.
Piscină: Hotelul dispune de o piscină pentru adulți, un bar la piscină şi un snack-bar.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/pers. Plecări cu
autocarul în fiecare Duminică; Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD
Loc în DBL

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

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată, până la 30.04

28.05, 24.09
492 €
369 €
04.06, 11.06, 10.09, 17.09
559 €
419 €
18.06
579 €
434 €
25.06, 02.07, 03.09
649 €
487 €
09.07, 16.07, 27.08
704 €
528 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08
745 €
559 €
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
35 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
390 €
Supliment cameră superior/persoană
35 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 plăteşte transportul.

394 €
447 €
463 €
519 €
563 €
596 €

HOTEL ESPERIA 3*
-mic dejun Stațiunea Laganas este recomandată tinerilor și doritorilor de distracție de toate vârstele, petrecerile aici
întinzându-se de regulă până în zori, în fiecare noapte.
Hotel Esperia 3* a fost renovat în 2011 și reamenajat cu bun gust, potrivit pentru tinerii aflați în căutarea unui
hotel confortabil, într-o zonă centrală.
Localizare: Hotelul Esperia 3* este situat în Laganas, la 30 m de plajă, la 8 km de centrul orașului Zante și 7
km de aeroport.
Plaja: Plaja este cu nisip fin, iar intrarea în mare este lină. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost
(aproximativ 8 euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă).
Facilități hotel: Hotelul Esperia 3* oferă turiștilor recepție 24 h, snack-bar, restaurant, lounge, snack bar la
piscină, centru Spa și jacuzzi (contra cost), sală de gimnastică (gratuit), biliard (contra cost), acces pentru
persoane cu dizabilități, internet corner, acces Wi-Fi în lobby și la piscină gratuit, servicii fax/copiere, baby
sitting (la cerere), doctor (la cerere), magazin de suveniruri, închiriere de mașini și motociclete, parcare gratuită.
Facilități camere: Toate camerele au telefon, TV, radio, mini-bar (contra cost), aer condiționat (contra cost, 7
euro/cameră/zi), seif (contra cost, 18 euro/săptămână), baie cu duş sau cadă, uscător de păr, balcon sauterasă,
unele au vedere la mare. Camerele au o suprafață de 18 mp.
Facilități copii: Babysitting (la cerere), piscină în aer liber, teren de joacă.
Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară cu secţiune pentru copii, unde şezlongurile și umbrelele sunt
gratuite, bar la piscină.
Supliment transport autocar din București 75 €/pers.
TRANSPORT
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
Plecări

STANDARD
Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 35%
aplicată până la 31.03
129 €
149 €
162 €
175 €
183 €
219 €
239 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 30%
aplicată până la 31.05
139 €
160 €
174 €
188 €
197 €
236 €
258 €
15 €

07.05, 14.05, 24.09
199 €
21.05, 28.05, 04.06, 10.09, 17.09
229 €
11.06, 03.09
249 €
18.06, 25.06
269 €
02.07
282 €
09.07, 16.07, 27.08
337 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08
368 €
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
140 €
Supliment SGL
49 €
Supliment demipensiune/persoană/ sejur
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 plăteşte transportul.

HOTEL IKAROS
-mic dejunLocalizare: Ikaros Hotel se află la 5 minute de mers pe jos de plajă, la 300 m de centrul stațiunii Laganas și la
3 km de aeroport.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția oaspeților cameră de bagaje, seif, acces internet Wifi (contra cost),
restaurant principal, cafenea, bar, salon TV, parcare, piscină exterioară, snack bar la piscină, gimnastică,
billiard, masă de ping pong, night club.
Facilități cameră: Camerele sunt dotate cu aer condiționat (8 euro/cameră/zi), balcon sau terasă, frigider.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
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 31.05

21.05, 28.05, 04.06, 11.06,
199 €
119 €
10.09, 17.09, 24.09
18.06, 25.06, 02.07, 09.07
215 €
129 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08,
332 €
199 €
13.08, 20.08, 27.08
03.09
249 €
149 €
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
10 €
suplimentar/fiecare persoană
120 €
Supliment SGL
77 €
Supliment demipensiune/persoană/sejur
Supliment demipensiune/copil 2-11.99
63 €
ani/sejur
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 plăteşte transportul.

139 €
151 €
232 €
174 €

HOTEL AZURE RESORT & SPA 5*
-all inclusive –
Deschis recent în 2015, Azure Hotel Resort & Spa este un complex modern și luxos în inima popularei stațiuni
Tsilivi. Fiind în totalitate nou, diversitatea facilităților din cadrul resortului oferă activități variate și servicii de
înaltă calitate, iar camerele te învaluie în stil și eleganță. Resortul este ideal pentru cupluri și familii iar
localizarea aproape atât de centrul stațiunii cât și de plaje transfomându-l în alegerea perfectă pentru o vacanță
memorabilă.
Localizare: Hotelul Azure Resort & Spa se află la 200 m de plajă, la 4 km de capitala Zante Town si la 10 km
de aeroport. În apropierea hotelului se află numeroase taverne, baruri, magazine de suveniruri și un
supermarket.
Plajă: Cea mai apropiată plajă publică se află la 200 metri de hotel. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost
(aproximativ 8 euro/ 2 șezlonguri).
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor personal multilingv, recepție, restaurante, salon TV, 3
baruri (2 baruri în aer liber și 1 bar interior), room service, acces Wi-Fi la recepție gratuit, casă de schimb
valutar, seif (contra cost), babysitting (la cerere și contra cost), 3 piscine pentru adulți și copii (2 în aer liber și
una interioară), Spa (saună, masaj, jacuzzi,sală de gimnastică și servicii de înfrumusețare), grădină plină cu
verdeață și flori, parcare privată gratuită, magazin de suveniruri, servicii transfer de la/la aeroport (contra cost).
Facilități camere: Hotelul dispune de camere și suite spațioase, decorate modern și dotate cu telefon, TV prin
satelit, aer condiționat (inclus în pret), minibar (contra cost), facilități pentru prepararea cafelei și a ceaiului, seif

(contra cost, 20 euro/săptămână), baie cu cadă sau duș, uscător de păr și balcon. Există și camere pentru
persoane cu dizabilități. Camerele standard au o suprafață de 20 mp.
Activități/Divertisment: Tenis de masă, tenis de câmp, biliard și sporturi nautice – contra cost.
Facilități pentru copii: Babysitting (la cerere și contra cost), piscină exterioară.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/pers. Plecări cu
autocarul în fiecare Duminică; Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD
Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 35%
aplicată, până la 31.03

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
aplicată, până la 15.05

07.05, 14.05
583 €
379 €
437 €
21.05, 28.05, 24.09
607 €
395 €
455 €
04.06, 11.06,
675 €
439 €
506 €
17.09
699 €
454 €
524 €
18.06, 25.06, 10.09
743 €
483 €
557 €
02.07, 09.07, 03.09
799 €
519 €
599 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08,
900 €
585 €
675 €
13.08, 20.08, 27.08
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
35 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
290 €
Reducere al doilea copil 2-13.99 ani în
185 €
cameră DBL cu pat suplimentar
Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 plăteşte transportul;
Al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT.
TRANSPORT

Plecări
07.05, 14.05

Supliment transport autocar din București 75 €/pers. Plecări cu
autocarul în fiecare Duminică; Intrare la cazare în fiecare Luni.
BEST
DEALS
Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL BEST DEALS
cu REDUCERE 40%
aplicată, până la 31.03

EARLY BOOKING
Loc în DBL BEST DEALS
cu REDUCERE 30%
aplicată, până la 15.05

583 €
607 €
675 €
699 €
743 €
799 €

350 €
364 €
405 €
454 €
446 €
479 €

408 €
425 €
473 €
524 €
520 €
559 €

21.05, 28.05, 24.09
04.06, 11.06,
17.09
18.06, 25.06, 10.09
02.07, 09.07, 03.09
16.07, 23.07, 30.07, 06.08,
900 €
540 €
630 €
13.08, 20.08, 27.08
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
35 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
290 €
Reducere al doilea copil 2-13.99 ani în
185 €
cameră DBL cu pat suplimentar
Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 plăteşte transportul;
Al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT.

HOTEL BLUE WAVES 3*
-Self catering Blue Waves este ideal pentru familiile cu copii, datorită camerelor spațioase și adecvat utilate pe care hotelul le
pune la dispoziția acestora.
Localizare: Hotelul Blue Waves se află 1 km de strada principală din Laganas, 6 km de Zante Town și port și la
3 km de Aeroportul Național din Zakynthos.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția clienților restaurant de familie (oaspeții hotelului au discount de
10%), seif-uri, parcare, mașină de spălat individual (3 euro), grădină cu flori, rampă și lift pentru persoanele cu
dizabilități.
Facilități cameră: Hotelul Blue Waves oferă camere duble, triple și apartmente, în total 59 camere, decorate
într-un stil modern, fiecare cu facilități precum aer condiționat (5 euro/zi), TV, Wifi (3 euro/zi sau 15
euro/săptămână), frigider (10 euro/săptămână), seif (5 euro/săptămână) și uscător de păr.
Activități/Divertisment: Aproape de hotel sunt multe taverne, magazine, baruri și cluburi.
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere).
Supliment transport autocar din București 75 €/pers.
TRANSPORT
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD
Loc în DBL

Plecări

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 40%
aplicată până la 31.03
119 €
137 €
149 €
161 €
169 €
199 €
236 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 30%
aplicată până la 31.05
139 €
160 €
174 €
188 €
197 €
232 €
275 €
10 €

07.05, 14.05, 24.09
199 €
21.05, 28.05, 04.06, 10.09, 17.09
229 €
11.06, 03.09
249 €
18.06, 25.06
269 €
02.07
282 €
09.07, 16.07
332 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08
393 €
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
120 €
Supliment SGL
Reducere cazare copil 7-11.99 ani în cameră DBL cu
30 €
pat suplimentar
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-6.99 plăteşte transportul.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75
€/pers.
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
BEST DEALS
Loc în DBL

07.05, 14.05, 24.09
199 €
21.05, 28.05, 04.06, 10.09, 17.09
229 €
11.06, 03.09
249 €
18.06, 25.06
269 €
02.07
282 €
09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08
332 €
Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană

FIRST BOOKING
Loc în DBL BEST DEALS cu
REDUCERE 40% aplicată
până la 31.03
119 €
137 €
149 €
161 €
169 €
199 €
10 €

120 €
Supliment SGL
30 €
Reducere cazare copil 7-11.99 ani în cameră DBL cu pat suplimentar
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-6.99 plăteşte transportul.

HOTEL PALAZZO DI ZANTE 4*
- all inclusivePalazzo di Zante este un hotel construit în forma de U și înconjurat de o piscină cu poduri și fântâni. Hotelulpalat are un design atractiv, inspirat de arhitectura tradițională ionică și de stilul neoclasic, cele două combinații
creând o clădire de vis pentru oaspeții pasionați de călătorii și artă. Pe lângă numeroase facilități și servicii
moderne, Palazzo di Zante se remarcă prin amplasarea pe un deal înverzit, de unde se pot admira splendoarea
mării și frumusețea orizontului.
Localizare: Hotelul este situat pe vârful unui deal, la 150 de metri de celebra plajă de nisip Mavratzis, în
frumoasa zonă Vassilikos, Zakynthos. Hotelul este adiacent hotelurilor Zante Royal Resort și Zante Imperial
Beach. Orașul Zakynthos se află la o distanță de 15 km de hotel iar aeroportul, la 17 km.
Plajă: Plaja publică de nisip se află la 150 m, accesibilă cu liftul sau pe o potecă. Șezlongurile și umbrelele sunt
contra cost.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziție următoarele servicii și facilități: personal multilingv, recepţie,
restaurant principal, restaurant a la carte, lobby bar, acces Wi-Fi la recepție gratuit, centru Spa (sală de
gimnastică - gratuit, masaj, sauna – contra cost), salon de înfrumuseţare, piscine pentru adulţi şi copii, bar la
piscină, programe de animaţie pe timpul zilei şi spectacole seara, karaoke, seif (contra cost), închirieri mașini și
biciclete, săli de conferință, magazin de suveniruri, cameră de bagaje, doctor la cerere, babysitting.
Facilități camere: Hotelul dispune de 181 camere decorate modern și utilate cu aer condiționat gratuit, TV prin
satelit, telefon cu linie directă, minifrigider, seif (contra cost, 3 euro/zi sau 18 euro/ săptămână), baie cu uscător
de păr, balcon cu vedere la piscină.
Activități/Divertisment: Pentru a asigura buna dispoziție a turiștilor, hotelul Palazzo Di Zante oferă biliard,
jocuri video și internet cafe (contra cost). De asemenea nu lipsesc programele de animație din timpul zilei
precum și spectacolele organizate seara (karaoke, seară grecească, spectacole de cabaret).
Facilități copii: Piscină exterioară, mini club (4-12 ani), acces la parcul de distracții Zantino World.
Piscină: Piscină în aer liber cu umbrele și șezlonguri oferite gratuit.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.;
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD
Loc în DBL PV

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

EARLY BOOKING
Loc în DBL PV cu
REDUCERE 20% aplicată,
până la 30.04

14.05, 21.05, 28.05, 04.06,
399 €
299 €
319 €
11.06, 10.09, 17.09
18.06, 25.06, 02.07, 09.07,
499 €
374 €
399 €
16.07, 03.09
23.07, 30.07, 06.08, 13.08,
532 €
399 €
426 €
20.08, 27.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
25 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
170 €
Reducere al doilea copil 7-13.99 ani ȋn cameră
130 €
DBL cu pat suplimentar
Primul şi al 2-lea copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 ani plăteşte transportul;
Al 2-lea copil 5-6.99 ani plăteşte transportul.

HOTEL ZANTE ROYAL RESORT & WATER PARK 4*
- all inclusive Zante Royal Palace este un hotel de 4* din Zakynthos, care se bucură de o foarte mare apreciere din partea
familiilor cu copii. Construit în stil traditional, hotelul fascinează prin facilitățile puse la dispoziția oaspeților și
prin multitudinea de oferte pentru petrecerea timpului liber.
Localizare: Zante Royal Palace este situat pe un deal, în frumoasa zonă Vassilikos din Zakynthos, cu vedere
spectaculoasă asupra plajei de nisip Mavratzis. La o distanță de 15 km se află orașul Zakynthos și la 17 km
aeroportul.
Plajă: Plaja publică de nisip se află la 80 de metri și se poate ajunge pe scări și cu liftul. Șezlongurile și
umbrelele sunt contra cost.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor următoarele servicii și facilități: restaurant principal,
restaurant a la carte cu specific mediteranean, lobby bar, internet cafe, acces Wi-Fi gratuit în recepţie şi în
parcul de distracţie “Zantino World”, baby sitting şi doctor (la cerere şi contra cost), spălătorie şi curăţătorie
(contra cost), cameră pentru bagaje, servicii de prim ajutor, închiriere maşini, piscine pentru adulţi şi copii,
tobogane, bar la piscine, centru Spa cu piscină interioară, sală de gimnastică (gratuit), masaj, saună (contracost),
club pentru copii (4-12 ani), teren de tenis, baschet, volei şi fotbal, loc de joacă pentru copii, scenă în aer liber,
programe de animaţie şi divertisment atât pe parcursul zilei cât şi seara, de câteva ori pe săptămână.
Facilități camere: Hotelul dispune de 154 camere de diferite tipuri: duble, de familie, de tip maisonette și
dormitoare. Toate unitățile de cazare au aer condiționat gratuit, TV prin satelit, minifrigider, seif (contra cost, 3
euro/zi sau 18 euro/ săptămână), telefon cu linie directă, baie cu uscător de păr, balcon cu vedere la mare sau la
grădina. Nu este permis accesul cu animale de companie.
Activități/Divertisment: Sală de fitness, centru spa și centru de sănătate, masaj, jacuzzi, saună, salon de
înfrumusețare, cameră de jocuri, piscine exterioare, aqua park, karaoke, programe de divertisment, animație,
discotecă, teren de tenis, grădină, terasă, săli de conferință, magazin de suveniruri.
Facilități copii: Piscină exterioară, aqua park, mini club (4-12 ani), loc de joacă pentru copii, acces la parcul de
distracții Zantino World.
Piscină: Piscină în aer liber cu umbrele și șezlonguri gratuite.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.;
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
STANDARD
Loc în DBL GV cu
Loc în DBL GV cu
Loc în DBL GV
REDUCERE 25%
REDUCERE 20%
aplicată, până la 15.03
aplicată, până la 10.05
370 €
278 €
296 €
399 €
299 €
319 €
437 €
328 €
350 €
479 €
359 €
383 €
499 €
374 €
399 €

14.05, 21.05, 28.05
04.06, 11.06, 10.09, 17.09
03.09
18.06, 25.06
02.07, 09.07, 16.07
23.07, 30.07, 06.08, 13.08,
549 €
412 €
439 €
20.08, 27.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
25 €
suplimentar/fiecare persoană
Reducere al doilea copil 7-13.99 ani ȋn cameră
130 €
DBL cu pat suplimentar
Supliment SGL
170 €
Supliment cameră Sea View/persoană/sejur
30 €
Primul şi al 2-lea copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 ani plăteşte transportul;
Al 2-lea copil 5-6.99 ani plăteşte transportul.

HOTEL ZANTE IMPERIAL BEACH 4*
-all inclusive Zante Imperial este un hotel de 4 stele din Zakynthos, care dispune de numeroase facilități și servicii moderne,
pentru un sejur de neuitat. Amplasat pe un deal și cu vedere la mare, hotelul este o adevărată încântare pentru
oaspeții aflați în căutare de liniște și confort. Ideal atât pentru cupluri, grupuri numeroase, familii cu copii sau
oaspeți de afaceri, Zante Imperial oferă servicii “imperiale” și răsfăț din plin.
Localizare: Zante Imperial se află în Vassilikos, pe panta unui deal, lângă malul mării. Hotelul este adiacent
hotelului Zante Royal Resort și Palazzo di Zante, la o distanță de 15 km de orașul Zakynthos și la 17 km de
aeroport.
Plaja: Hotelul Zante Imperial se află lângă plaja publică cu nisip. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziție recepţie, personal multilingv, restaurant, baruri, cameră de bagaje,
acces Wi-Fi la recepție gratuit, serviciu de închiriere maşini, servicii medicale (la cerere), serviciu de spălătorie,
piscină cu tobogane pentru adulţi şi copii, saună (contra cost), sală de gimnastică (gratuit), teren de tenis,
miniclub, jocuri video, programe de animaţie în timpul zilei şi spectacole seara, karaoke, disco şi muzică live.
Nu este permis accesul cu animale de companie.
Facilități camere: Hotelul dispune de 142 camere utilate cu aer condiționat gratuit, TV prin satelit,
minifrigider, seif (contra cost, 3 euro/zi sau 18 euro/ săptămână), telefon, baie cu uscător de păr, balcon cu
vedere la mare sau la munte.
Activități /Divertisment: Săli de conferință și petreceri, magazin de suveniruri, salon de înfrumusețare, piscină
în aer liber, sală de gimnastică, jacuzzi, saună, teren de tenis, terasă, inchirieri biciclete, drumeții.
Facilități copii: Piscină exterioară, mini club (4-12 ani), acces la parcul de distracții Zantino World.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.;
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD
Loc în DBL GV

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

EARLY BOOKING
Loc în DBL GV cu
REDUCERE 20%
aplicată, până la 10.05

14.05, 21.05, 28.05, 04.06,
399 €
299 €
319 €
11.06, 10.09, 17.09
18.06, 25.06, 02.07, 09.07,
499 €
374 €
399 €
16.07, 03.09
23.07, 30.07, 06.08, 13.08,
553 €
415 €
442 €
20.08, 27.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
25 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
170 €
Reducere al doilea copil 7-13.99 ani ȋn cameră
130 €
DBL cu pat suplimentar
Supliment cameră Sea View/persoană
30 €
Primul şi al 2-lea copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 ani plăteşte transportul;
Al 2-lea copil 5-6.99 ani plăteşte transportul.

LUCIA STUDIOS
- Self catering Localizare: Studiourile Lucia sunt localizate într-o zonă liniștită din cea mai cunoscută stațiune din Zakynthos,
Laganas, la câteva minute de mers pe jos de plajă și centrul stațiunii.
Facilități hotel: Lucia Studios oferă aer condiționat, parcare, servicii de curățenie o dată la 2 zile.
Facilități cameră: Studiourile sunt dotate cu chicinetă complet utilată, frigider (10 euro/cameră/săptămână),
aparat de cafea, baie private cu duș, aer condiționat (6 euro/cameră/zi), TV și balcon.
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere).
Supliment transport autocar din București 75 €/pers.;
TRANSPORT
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
STANDARD
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
Plecări
Loc in DBL
REDUCERE 40%
REDUCERE 30%
aplicată, până la 31.01
aplicată, până la 31.05
23.04, 30.04
31 €
19 €
22 €
01.10
65 €
39 €
46 €
07.05, 14.05, 21.05, 17.09, 24.09
165 €
99 €
116 €
28.05, 10.09
199 €
119 €
139 €
04.06, 11.06
215 €
129 €
151 €
19.06, 25.06, 02.07, 03.09
248 €
149 €
174 €
09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08,
282 €
169 €
197 €
13.08, 20.08
27.08
265 €
159 €
186 €
Supliment SGL
70 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 plăteşte transportul.

VILA ZEFYROS
- self catering –
Vila Zefyros este o construcţie nouă, din 2015 și se bucură de o poziţie excelentă, la numai 50 m de plajă.
Localizare: Vila Zefyros este situată în staţiunea Laganas, la doar 50 m de plaja cu nisip fin.
Plaja: Plaja publică cu nisip fin este frumos amenajată, uşor accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și
umbrelele sunt contra cost (8 euro/set).
Facilităţi vilă: recepţie, lobby, facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi, piscină exterioară pentru adulţi,
şezlongurile şi umbrelele de la piscină sunt gratuite, grădină frumos amenajată.
Facilităţi camere: Toate camerele au în dotare chicinetă complet echipată, aer condiționat (contra cost, 5
euro/cameră/zi), TV, frigider (contra cost, 2 euro/zi), seif (contra cost, 2 euro/cameră/zi), baie cu duş şi balcon
sau verandă. Camerele au o suprafață de 20 mp.
Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și întreținere).
Supliment transport autocar din București 75 €/pers.
TRANSPORT
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
Plecări
14.05, 24.09
21.05, 17.09
28.05, 10.09

FIRST BOOKING
STANDARD
Loc în DBL cu REDUCERE
Loc în DBL
35% aplicată, până la 28.02
98 €
122 €
165 €

64 €
79 €
107 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu REDUCERE
25% aplicată, până la 31.05
74 €
92 €
124 €

04.06, 11.06
199 €
129 €
18.06, 25.06, 02.07, 03.09
229 €
149 €
09.07, 16.07, 23.07, 30.07
265 €
172 €
06.08, 13.08, 20.08, 27.08
300 €
195 €
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
10 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
80 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 plăteşte transportul.

149 €
172 €
199 €
225 €

HOTEL DINOS 3*+
-all inclusiveLocalizare: Hotelul este situat în Tsilivi, nu foarte departe de centru, unde există o multitudine de magazine,
taverne şi baruri. Plaja cu nisip, decorată cu Steagul Albastru, se află la 400 m distanţă, la doar 5 minute de
mers pe jos de hotel, fiind recomandată atât familiilor cu copii, cât și tinerilor. La 3 km de hotel se află
Zakynthos Town şi la 5 km aeroportul.
Plaja: Plaja publică cu nisip fin este frumos amenajată, uşor accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și
umbrelele sunt contra cost (8 euro/set).
Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi recepţie, restaurant, lobby bar, seif, lift, serviciu de
trezire, acces Wi-Fi gratuit, piscină pentru adulţi, piscină pentru copii, bar la piscină, şezlongurile şi umbrelele
gratuite la piscină, grădină frumos amenajată, parcare gratuită în limita locurilor disponibile.
Facilităţi camere: Toate camerele hotelului dispun de chicinetă complet echipată, plită electrică,
aer condiționat (inclus în preţ), TV satelit, frigider, seif (contra cost – 15 euro/săptămână), acces Wi-Fi gratuit,
uscător de păr, baie cu duş sau cadă şi balcon sau verandă cu vedere la munte, mare sau spre insula Kefalonia.
Camerele au o suprafață de 30 mp.
TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD
Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 30%
aplicată, până la 28.02

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
aplicată, până la 15.05

28.05, 24.09
355 €
249 €
266 €
04.06, 11.06, 10.09, 17.09
399 €
279 €
299 €
18.06, 25.06, 02.07, 09.07
499 €
349 €
374 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08,
531 €
372 €
398 €
13.08, 20.08, 27.08, 03.09
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
20 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
190 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-13.99 ani plăteşte transportul.

HOTEL ZANTE BLUE BEACH 4*
All Inclusive
Localizare: Zante Blue Beach Hotel 4* se bucură de o locație unică, în Agios Sostis, chiar pe plajă si de-a
lungul drumului principal care trece prin stațiune. Centrul stațiunii Laganas se află la 2,5 km, aeroportul la 8
km, iar orașul Zakynthos se află la 9 km.
Facilități hotel: Printre facilitățile oferite de hotel menționăm: recepție 24h, lounge cu TV satelit, snack bar,
parcare privată gratuită, zonă de dușuri pentru oaspeții ce se pregătesc de plecare, curățenie zilnic în camere,
room service (gustări și băuturi), restaurant interior bufet pentru all inclusive, restaurant exterior bufet (în Zante
Inn Hotel), snack bar la piscină, piscină, piscină pentru copii și loc de joacă pentru copii (în Zante Inn Hotel),
mini club, șezlonguri gratuite la piscină, ping pong (în Zante Inn Hotel), Wi-Fi gratuit, doctor (la cerere și
contra cost), închirieri autoturisme, cursuri de scufundări, divertisment (seară grecească & disco), echipă de
animație (2 persoane), muzică grecească live, baby-sitting (la cerere și contra cost), servicii spălătorie (la cerere
și contra cost), coafor (la cerere și contra cost), aqua gym.
Facilități cameră: Camerele sunt echipate cu balcon mobilat, vedere la piscină, munte sau mare, telefon, aer
condiționat cu control individual, baie cu duș, uscător de păr, TV satelit, frigider (gratuit), mini bar la cerere.
Supliment transport autocar din București 75 €/pers.;
TRANSPORT
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
STANDARD
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
Plecări
Loc în DBL
REDUCERE 25%
REDUCERE 20%
aplicată, până la 31.03 aplicată, până la 15.05
17.09
362 €
272 €
290 €
28.05, 04.06
366 €
275 €
293 €
11.06, 03.09, 10.09
399 €
299 €
319 €
18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 27.08
530 €
398 €
424 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08
665 €
499 €
532 €
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
15 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
290 €
Reducere al doilea copil 5-11.99 ani
120 €
Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-11.99 plăteşte transportul;
Al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT.
TRANSPORT

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.;
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.

FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
Loc în DBL BEST
Loc în DBL BEST
BEST DEALS
Plecări
DEALS cu
DEALS cu
Loc în DBL
REDUCERE 30%
REDUCERE 25%
aplicată, până la 28.02 aplicată, până la 15.05
17.09
362 €
253 €
272 €
28.05, 04.06
366 €
256 €
275 €
11.06, 03.09
399 €
279 €
299 €
18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 27.08
530 €
371 €
398 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08
655 €
459 €
491 €
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
15 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
290 €

Reducere al doilea copil 6-11.99 ani
120 €
Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 6-11.99 plăteşte transportul;
Al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT.

HOTEL PLAZA PALLAS 3***
-all inclusiveHotelul Plaza Pallas este o capodoperă a arhitecturii locale și unul dintre cele mai frumoase hoteluri din
Zakynthos. Grădina hotelului este plină de flori, de la trandafiri, iasomie, până la palmieri și flori în ghivece
frumos amenajate.
Localizare: Hotelul Plaza Pallas 3* este situat în populara stațiune Tsilivi, la aproximativ 200 metri de plaja
decorată cu Steag Albastru, 3 km de orașul Zakynthos și la 6 km de Aeroportul Internațional din Zakynthos.
Plaja: Plaja publică cu nisip se află la 200 de metri, iar intrarea în mare este lină. Șezlongurile și umbrelele sunt
contra cost (aproximativ 8 euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă).
Facilități hotel: Plaza Pallas 3*oferă clienților recepție, restaurant,cocktail bar, acces Wi-Fi în spațiile publice
gratuit, TV lounge, sală de jocuri (contra cost), seif (contra cost, 15 euro/saptămână), seri tematice, facilități
pentru persoanele cu dizabilități, grădină, terasă, spălătorie și serviciu de călcătorie, parcare gratuită.
Facilități camere: Cele 48 camere standard (pentru 2 sau 3 persoane) și apartamente (cu un dormitor sau cu
doua dormitoare) sunt amplasate în clădiri de câte 3 etaje în jurul piscinei, având un design atrăgător. Toate
camerele dispun de aer condiționat gratuit, chicinetă complet echipată, minifrigider (gratuit), uscător de păr și
balcon. Camerele standard au o suprafață de 30 mp.
Facilități copii: Piscină în aer liber, loc de joacă.
Piscina: Hotelul pune la dispoziția turiștilor o piscină exterioară pentru adulți cu șezlonguri și umbrele gratuite
și un bar lângă piscină.
Supliment transport autocar din București 75 € /pers.;
TRANSPORT
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
FIRST BOOKING
EARLY BOOKING
STANDARD
Loc în DBL cu
Loc în DBL cu
Plecări
Loc în DBL
REDUCERE 25%
REDUCERE 20%
aplicată, până la 28.02 aplicată, până la 30.04
07.05, 24.09
359 €
269 €
287 €
14.05, 21.05, 28.05
372 €
279 €
298 €
04.06, 10.09, 17.09
399 €
299 €
319 €
11.06, 18.06, 03.09
437 €
328 €
350 €
25.06, 27.08
479 €
359 €
383 €
02.07, 09.07, 16.07,
499 €
374 €
399 €
23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08
530 €
398 €
424 €
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
20 €
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
190 €
Reducere al doilea copil 6-13.99 ani în cameră
120 €
DBL cu pat suplimentar
Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-13.99 ani plăteşte transportul; al doilea copil 0-1.99
ani GRATUIT; Al doilea copil 2 – 5.99 ani plătește transportul.

HOTEL DAISY
- mic dejun Localizare: Hotelul Daisy este situat în stațiunea Tsilivi, la aproximativ 150 de metri de plajă.
Facilități hotel: Hotelul dispune de piscină exterioară, piscină pentru copii, șezlonguri și umbrele la piscină,
snack bar la piscină, bar, seri grecești, biliard, seif la recepție, acces internet, aer condiționat în spații publice,
grădină, parcare.
Facilități cameră: Hotelul oferă cazare în 48 de camere tip studio. Camerele au în dotare: chicinetă, frigider,
seif, grup sanitar propriu cu duș, aer condiționat (10 euro/cameră/zi) și balcon.

TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.;
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
STANDARD
Loc in DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 30%
aplicată, până la 31.03

14.05, 24.09
115 €
81 €
21.05, 17.09
131 €
92 €
28.05, 04.06, 11.06, 10.09
165 €
116 €
18.06, 25.06, 02.07, 09.07
230 €
161 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08,
282 €
197 €
13.08, 20.08, 27.08, 03.09
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
Supliment demipensiune/persoana/sejur
Reducere copil 2-13.99 ani
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
aplicată, până la 31.05
86 €
98 €
124 €
173 €
212 €
10 €

100 €
77 €
60 €

TRANSPORT

Plecări

Supliment transport autocar din București 75 €/pers.;
Plecări cu autocarul în fiecare Duminică;
Intrare la cazare în fiecare Luni.
BEST DEALS
Loc in DBL
BEST DEALS

FIRST BOOKING
Loc în DBL BEST
DEALS cu
REDUCERE 40%
aplicată, până la 31.03
69 €
79 €
99 €
138 €

14.05, 24.09
115 €
21.05, 17.09
131 €
28.05, 04.06, 11.06, 10.09
165 €
18.06, 25.06, 02.07, 09.07
230 €
16.07, 23.07, 30.07, 06.08,
282 €
169 €
13.08, 20.08, 27.08, 03.09
Reducere cazare în cameră DBL cu pat
suplimentar/fiecare persoană
Supliment SGL
Supliment demipensiune/persoana/sejur
Reducere copil 2-13.99 ani
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT

EARLY BOOKING
Loc în DBL BEST
DEALS cu
REDUCERE 30%
aplicată, până la 31.05
81 €
92 €
116 €
161 €
197 €
10 €

100 €
77 €
60 €

