
 
 
 

                                        

                                    Plaja la Marea Ionica – Insula Lefkada     
 

  

 
 
 
 

 
 

 

 

- în fiecare Marti-   

 

 
 

8 zile/ 7 nopti 

 

 
 

BUCURESTI 
 
 

 
- 25 euro/pers avans la inscriere 

(valabil pentru rezervari pana la 

15.12) 

- 30% pana la 15.12 

- diferenta pana la 60% pana pe 

31.03 

- 100% cu pana la 30 zile inainte 

de plecare  

 
 
 

1. Capitala insulei - Oraşul Lefkada a 

fost construit in timpul veneţienilor 

(1684-1797) si este capitala şi intrarea 

principală a insulei. Orasul este o 

destinatie turistica in sine, un oras 

primitor tipic grecesc, cu numeroase 

taverne si magazine de suveniruri. 

2. Simbolul insulei Lefkada este plaja 

Porto Katsiki -  una dintre cele mai 

frumoase plaje din intreaga Grecie. 

Apa foarte limpede si plaja imbietoare 

te cheama la ele pentru a petrece un 

timp de calitate si a te reincarca cu 

energie din plin. 

3. Mănăstirea Faneromeni – este o 

oază de liniște și spiritualitate. Este 

situată departe de agitația plajelor și a 

stațiunilor și oferă clipe de liniște și 

recreere vizitatorilor.  

4. Centrul de sporturi nautice din 

Nidri este un adevărat paradis pentru 

cei care iubesc sporturile în apa și 

jocurile. Acesta oferă experiențe de 

neuitat. De la ski nautic la fly-fish, 

banana sau crazy sofa la zbor cu 

parapanta pe frumoasa insulă Skorpios. 

 

Orar de zbor  
 

OTP – PVK    08:15 – 09:50 

PVK – CFU – OTP 10:35 – 13:30 

 
 

*Orarele de zbor sunt informative si 

pot suferi modificari. 

 

 

 
 

Lefkada (gr. pietre albe) este a patra 

insulă ca mărime din Marea Ionică, iar 

faptul că este situată foarte aproape de 

partea continentală face sa nască povestea 

conform căreia cândva demult, Lefkada 

făcea parte din Grecia Continentală, 

depărtându-se încet-încet de aceasta, de-a 

lungul timpului. Este una din puţinele 

insule din Grecia unde se poate ajunge cu 

maşina, traversând un mic pod mobil. Veți 

descoperi aici plaje nesfarsite, o vegetație 

luxuriantă și sate tradiționale. Capitala 

insulei, oraşul Lefkada, se află în partea de 

nord a insulei, foarte aproape de podul 

plutitor.  

 

ZIUA 1 - Către  Grecia…  

Întalnire la aeroport cu reprezentantul 

agenției pentru imbarcare pe cursa charter 

Bucuresti-Preveza. Ajungem în Preveza 

în aproximativ 1 h și 30 minute, unde se 

realizează transferul către Lefkada. Cazare 

la hotel în funcție de varianta aleasă. 

 

ZILELE 2–7 Vă propunem să 

participati la următoarele excursii 

optionale: 

 

Turul insulei 
Excursia începe cu o vizită în capitala 

Insulei Lefkada, construită pe malul unui 

port natural. Urmează o experiență 

religioasă, întrucât se va vizita cel mai 

important monument de acest fel de pe 

insulă, Manastirea Faneromeni, cu 

impresionantele peisaje ce se pot admira de 

aici. Dupa o oprire pe plaja Kathisma 

pentru baie și pranz, drumul continuă spre 

sudul insulei în Vasiliki și spre fabrica de 

vinuri “Land of Lefkas” pentru o 

degustare de diferite sortimente de vinuri. 

 

Croazieră în jurul insulelor  

Această croazieră reprezintă o zi de pură 

relaxare în care puteti face plajă, 

scufundări în apele cristaline, explorând 

adevarata Grecie, bucurându-vă totodată 

de ospitalitatea de la bordul navei. Veţi 

putea vizita Peştera Papanikolis din 

Insula Meganisi, o ascunzătoare legendară 

a unui submarin din timpul celui de-Al 

Doilea Război Mondial. Turul continuă 

spre Insula Formekula, unde puteţi face 

o baie în apele de turcoaz din jurul 

acesteia. Dupa un prânz la bordul vasului, 

se face o oprire pe Insula Scorpionilor, 

una dintre cele mai faimoase insule 

private din lume. 

 

Seara grecească  

Pentru cei familiarizaţi cu Grecia, 

probabil serile cu specific grecesc sunt 

ceva obişnuit. Cu toate acestea, seara 

grecească din Lefkada este diferită.  

Pentru început, se merge într-o croazieră 

cu un vas tradiţional până in Meganissi. 

Seara grecească se va ține in Vathi, unde 

o orchestră vă va distra până seara târziu. 

 

Degustare de vinuri  

În această scurtă excursie, aveți șansa de a 

degusta vinul la el acasa. Proprietarul ne 

va oferi un tur, explicându-ne diferitele 

sortimente de vinuri produse. De 

asemenea, vom vizita și fabrica de ulei de 

masline. La sfârșitul turului, veți avea 

ocazia să degustați din câteva vinuri 

locale, pe care mai apoi le puteți cumpăra 

pentru acasă sau pentru a le oferi cadou 

prietenilor. Dupa degustarea de vin, ne 

vom îndrepta către minunata stațiune 

Sivota unde vă puteti plimba, face baie 

sau puteți lua prânzul într-una din multele 

taverne, înainte de a reveni la Nidri. 

 

ZIUA 8 – Sfârșitul unui sejur de vis... 

După micul dejun, transfer la aeroport, 

unde are loc îmbarcarea. Sosire în ţară.  
        

 

  

Durată 

 

Plecări din 

 
 

u/ 

Conditii inscriere 

Nu rata! 

 

Plecări 

De la  

195 euro/ persoana 

 



 
 

 

 

Lefkada este situata în partea vestica a 

Greciei, fiind una din insulele Ionice. 

Lefkada (denumită si Lefkas) este a patra 

insula ca marime din Marea Ionica (dupa 

Kefalonia, Corfu si Zakynthos), fiind una 

din putinele insule din Grecia accesibila cu 

masina direct de pe partea continentala 

prin traversarea unui mic pod mobil. 

 

Capitala insulei, Lefkada, este situata in 

nord-est, fiind construita pe malul unui 

port natural. Este un oras cosmopolit cu 

numeroase taverne si magazine de 

suveniruri si un port in care ancoreaza 

iahturile si catamaranele unora dintre cei 

mai bogati oameni ai lumii. 

 

Cea mai mare statiune a insulei este Nidri, 

situata in partea estica, avand posibilitatea 

de a vedea insula Skorpios, Meganissi si 

alte insulite mai mici. Statiunea Nidri 

ofera o gama foarte variata de restaurante, 

taverne si baruri, port maritim spatios, 

plaje de pietris si nisip.  

 

Plajele din Lefkada 

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. Majoritatea statiunilor din 

partea de est sunt orientate catre partea 

continentala cu muntii sai magnifici.  

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. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Porto Katsiki - este cea mai cunoscută 

plajă din Lefkada, fiind considerată una 

dintre cele mai frumoase din Europa și în 

TOP 3 GRECIA. Această plajă oferă un 

peisaj de o frumuseţe de vis, iar bleu-ul 

incandescent al apei taie răsuflarea oricărui 

turist. 

Kathisma - este una dintre cele 3 plaje cele 

mai cunoscute din Lefkada alaturi de Porto 

Katsiki și Egremni, fiind pozitionata la 2 

km de satul Agios Nikitas. Este o plajă 

extrem de comerciala cu multe baruri si 

șezlonguri cu umbrelute. 

Agios Ioannis – Frini - se află doar 2 km 

de capitala insulei Lefkada Town, fiind cea 

mai apropiata plaja de oraş. Plaja are niste 

culori incredibile, care amintesc de un colt 

de Caraibe, fiind formata dintr-o curea de 

nisip de aur, asezonata de ruinele unor mori 

de vant. Plaja este de nisip, dar intrarea in 

mare este formata din blocuri de pietre si 

nisip. Vantul caracteristic acestei plaje 

ofera multiple posibilitati de practicare a 

windsufring-ului. 

 

Mancarea 

In Lefkada, puteti gasi multe posibilitati 

pentru a servi masa, de la tavernele 

pescaresti, ouzeri, mezedopolia pana la 

restaurante. Bucataria locala nu este diferita 

de cea clasica mediteraneeana, dar are 

anumite elemente specifice, inspirate din 

bucataria ventiana. Produsul principal al 

insulei a fost întotdeauna uleiul de măsline.  

Specific Lefkadei este: salamul cu aroma 

usoara de usturoi, carnaciorii foarte 

condimentati, pestele savoro si aliada, 

mierea de cimbru din Athani, traditionala 

pita – placinta de verdeturi si rizopita – 

placinta de orez, vinul Berjami – considerat 

cel mai bun vin al insulei. Un aliment de 

bază pentru locuitorii insulei este lintea, 

predominanta in satul Egouvli si 

considerata ca fiind cea mai gustoasa din 

Grecia.  
 

 
 

 

                                          

 

 

 
Bilet avion cursa charter Preveza; 
Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

7 nopti cazare hotel; 

Masa in functie de hotelul ales; 
Asistenta turistica pe perioada 

sejurului.  

 

 

 

Taxe de aeroport –95 €/pers. 

   Asigurare medicala de calatorie; 
Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 

Alte taxe si cheltuieli personale; 

Programe optionale. 

 

 

 

Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 

ore inainte de plecare. 

Fiecare pasager are dreptul la maxim 

doua bagaje de cala cu o greutate totala 

de pana la 30 Kg si la un singur bagaj 

de mana care nu poate depasi 10 Kg. 

Nu trebuie sa introduceti in bagajele 

dumneavoastra obiecte care ar putea 

pune in pericol siguranta aeronavei sau 

a pasagerilor. 

Orarul de zbor se poate modifica, 

astfel, el va fi comunicat cu exactitate 

inainte de plecare. 

Clasificarea hotelurilor este data de 

autoritatile in domeniu din respectiva 

tara. 

Hotelurile mentionate pot fi inlocuite 

cu hoteluri similare fara a afecta 

tariful. 

Asigurarea medicala si asigurarea 

storno nu este obligatorie insa agentia 

va sfatuieste sa o procurati. 

In cazul in care exista un grup mai 

mare de turisti, transferul catre hoteluri 

se va face cu microbuze, intrucat 

strazile inguste nu permit intrarea 

autocarelor 

Zborul este pana la Preveza, de unde se 

face transfer catre Lefkada (distanta 

Preveza-Lefkada: 40km). 
  

 

 

 
     La frontiera  este obligatorie 

detinerea unei carti de identitate sau a 

unui pasaport valabil minim 6 luni. Nu 

sunt obligatorii asigurarea medicala de 

calatorie si  asigurarea storno, insa, 

agentia va recomanda sa le aveti. 

Pentru a putea iesi din tara, copiii sub 

18 ani trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: sa calatoreasca cu 

cel putin un adult insotitor, sa aiba 

asupra lor acordul ambilor parinti (sau 

al parintelui care nu-i insoteste) 

legalizat la notariat; adultul care ii 

insoteste, in cazul in care nu este unul 

dintre parinti, trebuie sa aiba cazier 

judiciar pe care sa il prezinte la 

frontiera. 

Formalitati 

Bine de stiut 

Servicii incluse 

Tariful nu include 



 

 

 

 

THALERO HOLIDAYS CENTER 
-Self Catering- 

www.thalero.gr 
 

 

Localizare. Thalero Holidays Center este situat în Ligia, un sat de pescari, care se afla la doar 5 km. de oraşul 

Lefkada. Există un port în centrul satului Ligia, cu multe taverne, restaurante şi plaje de-a lungul liniei de 

coastă. Plaja Ligia, cu ape curate şi cu frumoase adăposturi sub eucalipţi, este situată la doar 300 m. de hotel. 

Facilitati hotel. Hotelul Thalero Holidays Thalero oferă un loc ideal pentru cei ce caută un mediu liniştit şi 

relaxant. Există acces Wi-Fi gratuit la receptie si piscina, precum si o sală cu masă de tenis. Oaspeţii se pot 

relaxa la barul de la piscină, care serveşte băuturi şi cafea la umbra palmierilor. Hotelul dispune de o mică 

bibliotecă şi un miniteren de fotbal. De asemenea, există si o parcare privată gratuită. 

Facilitati camere. Thalero Holidays Center dispune de studiouri în regim self-catering, cu balcon spre grădină 

sau piscină. Fiecare cameră dispune de televizor, aer condiționat (contra cost: 5 euro/zi), chicinetă, frigider, baie 

privată cu duș. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 31.03  

 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06 279 € 195 € 209 € 223 € 

13.09, 20.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

21.06, 28.06, 05.07, 

06.09 
399 € 279 € 299 € 319 € 

12.07, 19.07, 26.07, 

02.08, 09.08, 16.08, 

23.08, 30.08 

425 € 298 € 319 € 340 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 80 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-15.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări  de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

 

REDUCERE 
De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

     

 

 

 

http://www.thalero.gr/


 

 

ANASTASIA VILLAGE 3*+ 
-Self Catering- 

 

 

 

Apartamentele Anastasia Village se bucură de o locaţie idilică, la poalele muntelui Skaros, lângă pădurea de 

sejari, în staţiunea Nikiana. Cu o privelişte spectaculoasă asupra Mării Ionice, hotelul este, totodată, aproape de 

frumoasa plajă din Nikiana, ingrediente perfecte pentru un sejur liniştit şi relaxant, fiind recomandat pentru 

familii şi cupluri.  

Localizare. Anastasia Village este situat în estul Insulei Lefkada, în staţiunea Nikiana, cunoscută pentru 

iubitorii de sporturi nautice. Capitala insulei, Lefkada, se află la 9 km de hotel, în timp ce de cosmopolitul 

orăşel Nydri îl despart doar 3 km.  

Facilităţi hotel. Hotelul pune la dispoziţia turiştilor recepţie non-stop, seif la recepţie - gratuit, serviciu de 

închirieri maşini şi biciclete, aer condiţionat, internet Wi-Fi gratuit și parcare privată. Turiştii beneficiază şi de 

un snack bar şi un bar la piscina exterioară, o grădina, terasă şi un loc acoperit, special amenajat pentru grătar.  

Facilităţi camere. Complexul Anastasia Village este compus din 4 clădiri din piatră construite în amfiteatru, în 

jurul piscinei. Camerele sunt dotate cu telefon, încălzire centralizată, aer condiţionat, minibar, televizor, 

chicinetă utilată şi baie proprie cu duș şi uscător de păr. De asemenea, aceste camere au şi o canapea extensibilă, 

facilitând cazarea cele de-a treia persoane în cameră.  Fiecare cameră are balcon cu măsuţă şi scaune şi vedere 

la mare. 

 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 20% 

aplicată până la 

20.03 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 16% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09 331 € 265 € 278 € 295 € 

12.07, 13.09 369 € 295 € 310 € 328 € 

21.06, 06.09 399 € 319 € 335 € 355 € 

28.06, 05.07, 19.07, 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08 

436 € 349 € 366 € 388 € 

Supliment SGL 125 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-15.99 ani plătește 150 € transport + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

REDUCERE 
De pana la 20% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTEL AGIOS NIKITAS  
-Mic Dejun- 

www.agiosnikitas.gr 

 

 

 

Hotelul Agios Nikitas este un superb hotel tradiţional, cu accente de alb şi albastru, o terasă cu o privelişte 

uimitoare asupra marii Ionice, într-o locaţie renumită pentru cele mai frumoase peisaje. 

.Localizare: Hotelul Agios Nikitas  este situat la 150 de metri de plaja Agios Nikitas, la 2 kilometri de plaja 

Kathisma si la 12 kilometri de capitala insulei, orasul Lefkada. Statia de autobuz se afla la 100 m distanta. 

Facilitati hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor o sală pentru micul dejun, terasa in aer liber pentru mic 

dejun, lounge interior, lounge exterior, snack bar, salon TV, cafenea in interior si la exterior, baby cot (la 

cerere) , parcare, internet wi-fi (gratuit). 

Facilitati camere: Toate camerele au in dotare: grup sanitar propriu, aer conditionat, TV, telefon, frigider si 

balcon cu vedere spre mare sau spre gradina. 

 

 

Plecări 

STANDARD 

Loc în 

DBL/APP 

FIRST 

BOOKING 

Loc în DBL/APP 

cu  

REDUCERE 25% 

aplicată până la 

15.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL/APP 

cu  

REDUCERE 20% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09 399 € 299 € 319 € 339 € 

13.09 425 € 319 € 340 € 361 € 

12.07, 19.07, 06.09 479 € 359 € 383 € 407 € 

21.06, 28.06, 05.07, 

23.08, 30.08 
498 € 374 € 398 € 423 € 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08 
531 € 398 € 425 € 451 € 

Supliment SGL 150 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT; Un copil 2-12.99 ani plăteste 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de 

nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

 

REDUCERE 
De pana la 25% la cazare 

Ofertă limitată până la 

epuizarea locurilor 

 
        

 

 

 

 

http://www.agiosnikitas.gr/


 

 

 

 

 

 

HOTEL GEORGE 3*+ 
-Demipensiune- 

www.hotelgeorge.gr 

 

Hotelul George a primit primii oaspeti in vara anului 1989 si de atunci este in mod regulat renovat. Acesta este 

situat ideal in statiunea Nidri, locul cel mai frumos si bine-cunoscut al insulei, care va ofera posibilitatea de a 

petrece vacanta intr-un mediu relaxat si linistit, dar nu departe de centrul comercial si desigur de  plaja cu apa 

clara albastra.  

Localizare. Hotelul George este situat in Nidri la numai 200 m. fata de plaja. Atmosfera pasnica de aici, vederea 

uimitoare asupra zonei montane din apropiere si a insulelor mici Scorpioni, Madouri, Sparti si Scorpidi, dar si 

plajele, centrul comercial local si viata de noapte atrag in fiecare an mii de turisti din toate colturile lumii. 

Aeroportul din Prevezza se afla la doar 35 km. distanta fata de statiune. 

Facilitati hotel. Printre serviciile hotelului se numara restaurant, piscina, bar la piscina, piscina pentru copii, 

teren de joaca, centru de schimb valutar, spalatorie, centru de inchiriere masini, parcare, internet gratuit. Micul 

dejun si cina sunt de tip continental. 

Facilitati camere. Camerele recent renovate ofera vedere catre curtea interioara a hotelului, catre zona montana 

din apropiere sau catre piscina si balcoane private spatioase, aer conditionat (contra cost: 7 euro/zi), seif, TV prin 

satelit, acces la internet, telefon, frigider,  uscator de par. 
 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

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 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate 

14.06, 20.09   479 € 359 € 383 € 402 € 

06.09, 13.09  499 € 374 € 399 € 419 € 

21.06, 28.06, 12.07 530 € 398 € 424 € 445 € 

05.07, 30.08 560 € 420 € 448 € 470 € 

19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08 
593 € 445 € 474 € 498 € 

Reeducere cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
15 € 

Supliment SGL 200 € 

Reducere copil 2-12.99 ani în cameră 

DBL cu pat suplimentar 
80 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT. 
 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau 

anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

 

REDUCERE 
De pana la 25% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 

 
      

http://www.hotelgeorge.gr/


 
 

 

 

 

HOTEL TESORO 4* 
-Demipensiune- 

www.hoteltesoro.gr 

 

Hotelul Tesoro este locul ideal pentru a uita de agitatia marilor orase, de zgomot si poluare. Tesoro Hotel 

combina linistea, natura, peisajul fantastic, luxul si bunul gust, incat sa ofere un sejur memorabil. 

Localizare. Hotelul Tesoro se gaseste in statiunea Nikiana, la numai 15 km distanta de capitala insulei Lefkas si 

la numai 12 km distanta de Nidri, cea mai mare si cea mai dezvoltata statiune a insulei Lefkada. 

Facilitati hotel. Tesoro pune la dispozitia oaspetilor o varietate de servicii personalizate, acestea incluzand 

check-in/check-out expres si birou pentru inchirieri de autovehicule. Printre serviciile oferite de hotel, se 

numara si un seif, o piscina de exterior si un serviciu de spalatorie pentru rufe. Hotelul dispune, de asemenea, de 

o cafenea, o maşina de spalat si o magazie pentru bagaje. Restaurantul din incinta hotelului este o optiune ideala 

pentru cei care doresc sa ia masa la hotel. Hotelul dispune de parcare pentru oaspeti. 

Facilitati camere. Complexul hotelier este format din 6 cladiri tip bungalow, avand in total 33 de camere. 

Cladirile sunt construite in jurul piscinei principale, avand balcon sau terasa.Toate camerele dispun de: A/C, 

LCD-TV, minibar, uscator de par, seif, baie cu cada si dus. 
 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST 

BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

20% până la 

15.03  

 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

15% până la 

30.04 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 06.09, 13.09, 

20.09 
550 € 440 € 468 € 495 € 

21.06, 28.06, 05.07, 

12.07, 19.07, 26.07, 

02.08, 09.08, 16.08, 

23.08, 30.08 

624 € 499 € 530 € 562 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
30 € 

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 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

REDUCERE 
De pana la 20% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

       

 

 

http://www.hoteltesoro.gr/


 

 

 

 

HOTEL APOLLO 3* 
-Demipensiune- 

 

 

Hotelul Apollon este situat in statiunea Vasiliki, un loc bine cunoscut printre pasionatii de windsurfing. In 

timpul lunilor de vara, in aceasta zona bate un vant local cu aer cald propice pentru aceasta activitate. Adesea 

se intampla sa fie in acelasi timp peste o suta de surferi in golf. De asemenea, zona este populata si de amatorii 

de ciclism montan.  

Localizare. Hotelul  Apollon se afla la 20 m. de plaja si la o plimbare de 5 minute de centrul statiunii  

Vassiliki. Distanta fata de capitala este de  36 km. si doar 20 km. de cosmopolitul sat Nydri. Celebra plaja 

Porto Katsiki se afla la 25 km distanta. 

Facilitati hotel. Dispunand de o piscina cu terasa si un restaurant cu vedere la Marea Ionica, hotelul ofera 

oaspetilor sai servicii de calitate. Internetul WI-FI este disponibil in zonele publice si parcarea privata este 

posibila la hotel fara a plati taxe suplimentare. Pentru copii, hotelul pune la dispozitia oaspetilor o piscina si un 

teren de joaca special amenajat. 

Facilitate camere. Camerele hotelului dispun de aer conditionat gratuit, un balcon cu vedere la piscina, 

gradina sau la mare. Fiecare unitate este dotata cu un televizor, un frigider, conexiune la internet si baie proprie 

cu uscator de par. 

 

Plecări 
STANDARD  

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

aplicată până la 

29.02 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri 

limitate 

14.06, 20.09 399 € 299 € 319 € 339 € 

13.09 449 € 337 € 359 € 382 € 

21.06, 28.06, 05.07 499 € 374 € 399 € 424 € 

06.09 500 € 375 € 400 € 425 € 

12.07, 19.07 527 € 395 € 422 € 448 € 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08 
529 € 397 € 423 € 450 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
15 € 

Supliment cameră superior/fiecare 

persoană 
20 € 

Supliment SGL 120 € 

Reducere un copil 7-12.99 ani în 

cameră DBL cu pat suplimentar 
60 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT. Un copil 2-6.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 
 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 
 

 

REDUCERE 
De pana la 25% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

    

 

 

 



 

 

HOTEL ALIKI 4* 
-Mic dejun- 

 

 

 

Localizare: Hotelul Aliki este situat pe colina cu același nume din zona Nikiana, la malul mării, într-o zonă 

liniștită, oferind privelişti impresionante spre mare și insulele din apropiere. Se află la 10 km de Lefkada 

Town, 4 km de staţiunea Nidri şi 1 km de satul Nikiana.  

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția turiștilor facilități precum: recepție, restaurant, bar, room service, 

acces internet Wi-Fi, lift, serviciu de închiriere mașini, acces pentru persoane cu dizabilități, grădină frumos 

amenajată, piscină şi parcare. Nu se acceptă animale de companie. 

Facilități camere: Hotelul dispune de 23 de camere recent renovate, ce au în dotare TV, telefon, A/C, minibar, 

acces internet, baie cu duş, balcon cu vedere la gradină/mare. Toate camerele sunt pentru nefumători. 

 

 

Plecări 

STANDARD  

 

Loc în DBL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 25% 

aplicată până la 15.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL cu  

REDUCERE 20% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri 

limitate 

14.06, 20.09 399 € 299 € 319 € 339 € 

13.09 425 € 319 € 340 € 361 € 

06.09 475 € 356 € 380 € 404 € 

21.06, 05.07, 12.07, 

19.07 
505 € 379 € 404 € 429 € 

28.06, 30.08 532 € 399 € 426 € 452 € 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08 
572 € 429 € 458 € 486 € 

Reducere un copil 2-12.99 ani în 

cameră DBL cu  pat suplimentar 
50 € 

Supliment SGL 170 € 

Un copil 0-1.99 GRATUIT. 
 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

REDUCERE 
De pana la 25% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HOTEL POSEIDONIO 
-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.  

Facilități hotel: Turiștii se pot bucura de următoarele facilități ce sunt puse la dispoziţie de către hotel: 

recepţie, restaurant cu preparate din bucătăria tradițională, bar, cameră cu TV, acces internet Wi-Fi gratuit, 

piscină, bar la piscină şi parcare. 

Facilități camere: Toate camerele hotelului au vedere spre mare, iar din balcon se pot admira faimoasa insulă 

Scorpios şi frumoasa insulă Skorpidi. Acestea au în dotare A/C, TV, telefon, frigider şi chicinetă în studiouri. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

până la 31.03  

 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 15% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 319 € 255€  271 € 287 € 

21.06, 28.06, 12.07, 

13.09 
374 €  299 € 318 € 337 € 

06.09 405 € 324 € 344 € 365 € 

05.07, 19.07, 30.08 424 € 339 € 360 € 382 € 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08 
449 € 359 € 382 € 404 €  

Supliment SGL 120 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-12.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

REDUCERE 
De pana la 20% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOTEL TROPICANA INN 
-Mic dejun- 

 

 

 

Perigiali este un mic sat care se află la 17 km de orașul Lefkada, vizavi de faimoasa Insula Scorpios a lui 

Onassis, având propria sa plajă, Passa. Principala ocupație a sătenilor este pescuitul, motiv pentru care aici vei 

avea ocazia sa savurezi pește proaspăt la una dintre tavernele de pe malul apei. 

Localizare. Hotel Tropicana Inn este situat în satul Perigiali, la doar 1 km de plaja cu nisip fin din stațiunea 

turistică Nidri. 

Facilități hotel. Hotelul pune la dispoziția turiștilor o sală pentru micul dejun, piscină exterioară, bar la 

piscină, terasă și parcare. Seiful este disponibil la recepția hotelului și este gratuit. Micul dejun este tip bufet 

rece (cafea, lapte, cereale, unt, brânzeturi, mezeluri, legume etc.) 

Facilități camere. Camerele Hotelului Tropicana Inn dispun de facilități precum baie proprie cu uscător de 

păr, aer condiționat (gratuit), televizor LCD, telefon, frigider, chicinetă, minibar, balcon/terasă. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

până la 31.03  

 

EARLY BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 15% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 249 € 199 € 212 € 229 € 

21.06, 06.09, 13.09 349 € 279 € 297 € 321 € 

28.06, 05.07, 12.07, 

19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08, 

30.08 

374 € 299 € 318 € 344 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 50 € 

Primul şi al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Primul şi al 2-lea doilea copil 2-13.99 ani plătesc fiecare 150 € transportul + taxe aeroport. 

 

Copilul beneficiaza de pat la cazare! 
 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

REDUCERE 
De pana la 20% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOTEL DELFINI 
-Demipensiune- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nidri este cea mai populară stațiune turistică în Lefkada situată la 17 km sud de orașul principal. Așezarea 

aflată în jurul golfului are taverne, restaurante și diverse locuri de cazare. Înconjurat de o vastă zonă verde, cu 

copaci și vegetație luxuriantă, Nidri este o alegere excelentă pentru vacanțe distractive, mai ales pentrufamilii. 

Strada principală din spatele golfului este plină de cafenele, baruri și magazine turistice. Nidri este plin de 

obiective turistice, cum ar fi rămășițele așezării preistorice, celebrele cascade și Defileul Dimosari. În centrul 

orașului este un mic muzeu de folclor. 

Localizare: Hotelul Delfini este situat pe plajă foarte aproape de zona centrală a stațiunii Nidri unde se găsesc 

numeroase taverne, baruri și 

magazine. Distanța până în Lefkada, capitala insulei, este de 17 km. 

Facilități hotel: Hotelul este format din două clădiri și dispune de următoarele facilități: recepție, bar, 

restaurant, internet wireless și parcare. 

Facilități camere: Camerele dispun de grup sanitar propriu, tv, frigider, aer condiționat (contra cost - 5 

euro/zi) și balcon. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL/TPL 

FIRST  

BOOKING 

Loc în DBL/TPL 

cu REDUCERE 

25% 

aplicată până la 

31.03 

EARLY 

BOOKING 

Loc în DBL/TPL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

 

Locuri limitate 

 

14.06, 20.09 399 €  299 € 319 € 335 € 

21.06, 28.06, 

06.09, 13.09 
479 € 359 € 383 € 402 € 

05.07, 12.07, 

30.08 
530 € 398 € 424 € 445 € 

19.07, 26.07, 

02.08, 09.08, 

16.08, 23.08 

580 € 435 € 464 € 487 € 

Reducere copil 2-12.99 la cazare în 

cameră DBL cu pat sulimentar 
60 € 

Supliment SGL 180 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25€/ pers la înscriere, restul de plata la avans pana la 50% pana la 

15.03 si diferenta cu 14 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first/ early booking nu permit modificări 

de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

REDUCERE 
De pana la 25% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILA NIDRI BEACH PORT 
-Self catering- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizare: Vila Nidri Beach 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 situata la 200 m de centrul statiunii Nidri si la 

28 km de capitala insulei Lefkada. 

Facilităti hotel: Cladirea este structurata pe doua nivele si pune la dispozitia turistilor atât camere duble cât și 

camere triple cu vedere la mare, munte sau la piscină. Nidri Port Studios pune la dispozitia oaspetilor internet 

wi-fi gratuit și piscină exterioară. Plaja cu nisip si pietricele este localizata la doar 50 m. 

Facilităti camere: Camerele sunt dotate cu chicinetă complet utilată, frigider, televizor, A/C (contra cost 

5euro/camera/zi), seif, internet wi-fi gratuit. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST 

 BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 15.03  

 

EARLY 

BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 284 € 199 € 213 € 227 € 

21.06, 13.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

28.06 384 € 269 € 288 € 307 € 

05.07, 12.07, 19.07, 

23.08, 30.08, 06.09 
427 € 299 € 320 € 342 € 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08 
455 € 319 € 341 € 364 €  

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
20 €  

Supliment SGL 90 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-15.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

REDUCERE 
De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

 
        

 



 

 

 

 

 

VILA MARGARITA 
-Self catering- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nidri este o alegere excelentă pentru vacanțe distractive, mai ales pentru familii. Strada principală din spatele 

golfului este plină de cafenele, baruri și magazine turistice. Nidri este plin de obiective turistice, cum ar fi 

rămășițele așezării preistorice, celebrele cascade și Defileul Dimosari.  

Localizare: Studiourile sunt localizate în centrul stațiunii Nidri, la 16 km de orașul Lefkada.  În apropiere se 

găsesc o multitudine de restaurante, baruri şi magazine. Plaja se află la o distanță de aproximativ 200 de metri. 

Facilități vilă: Vila pune la dispoziția turiștilor posibilitate de cazare în camere cu 2 sau 3 paturi, dispuse pe 2 

nivele. 

Facilități camere: Camerele au în dotare A/C (contra cost – 5 €/cameră/zi sau 25 €/săptămână), TV, chicinetă 

utilată, frigider, acces internet gratuit, baie cu duş şi balcon/terasă. 

 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST 

 BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 31.03  

 

EARLY 

BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 279 € 195 € 209 € 223 € 

21.06, 13.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

28.06 384 € 269 € 288 € 307 € 

05.07, 12.07, 19.07, 

26.07, 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 30.08, 

06.09 

427 € 299 € 320 € 342 € 

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
20 €   

Supliment SGL 85 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-12.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

REDUCERE 
De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VILA KATIA 
-Self catering- 

 

 

 

Nidri este cea mai populară stațiune turistică în Lefkada situata la o distanță de 17 km sud de capitala insulei. 

Frumoasele plaje de nisip care se întind de-a lungul coastei fac din Nidri o destinație irezistibilă. Se poate 

beneficia de vederi uimitoare peste insulele Heloni, Sparti, Madouri și Scorpios, faimoasa insulă a lui 

Aristotelis Onasis. Strada principală din spatele golfului este plina de cafenele, baruri și magazine turistice.  

Localizare: Vila Katia este situată 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. 

Facilități vilă: Vila este o afacere de familie, compusă din 7 apartamente cu 2 sau 3 paturi, înconjurată de o 

grădină cu flori, cu acces direct la plajă, fiind o alegere potrivită pentru a petrece vacanţa cu familia. Vila pune 

la dispoziţia turiştilor acces internet Wi-Fi gratuit şi parcare cu locuri limitate. 

Facilități camere: Toate camerele dispun de A/C, TV satelit, frigider, acces internet gratuit, baie cu duş şi 

balcon cu vedere la insulele Skorpio și Madouri. Chicinetă complet echipată pe etaj. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

până la 31.03  

 

EARLY BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

până la 31.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 279 € 195 € 209 € 223 € 

21.06, 13.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

28.06 384 € 269 € 288 € 307 € 

05.07, 12.07, 

19.07, 30.08, 

06.09 

427 € 299 € 320 € 342 € 

26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 

23.08 

455 € 319 € 341 € 364 € 

Supliment SGL 85 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-12.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

REDUCERE 
De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

                                               



 

 

 

VILA SUSANNA 
-Self catering- 

 

 

 

Perigiali este o stațiune mai mică, situată la periferia stațiunii Nidri, stațiunea cea mai animată a insulei, situată 

pe coasta de est a insulei Lefkada. De pe malul apei se pot vedea contururile unor insule din apropiere, dintre 

care cea mai mare este Meganisi, pe fundalul înălţimilor, interesante şi acestea, de pe partea continentală. 

Localizare: Vila Susanna este situată în staţiunea Perigiali, la aproximativ 500 m de mare, la o distanță de 700 

de metri de Nidri și la 13 km de orașul Lefkada. 

Facilități hotel: Vila dispune de studiouri pentru 2 sau 3 persoane împărţite pe 2 etaje. 

Facilități camere: Camerele sunt curate şi confortabile şi dispun de chicinetă complet echipată, A/C (contra 

cost – 5 €/cameră/zi sau 25 €/săptămână), TV, frigider, acces internet gratuit, baie cu duş şi balcon. 

 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL/TPL 

FIRST 

BOOKING  

Loc în DBL/TPL 

cu REDUCERE 

30% până la 

29.02  

 

EARLY 

BOOKING Loc 

în DBL/TPL cu 

REDUCERE 

25% până la 

30.04 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 279 € 195 € 209 € 223 € 

21.06, 13.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

28.06, 05.07, 12.07, 

19.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08, 

30.08, 06.09 

370 € 259 € 278 € 296 €  

Supliment SGL 85 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-12.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport. 

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 

 
 

 

REDUCERE 
De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

 
                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VILA LIOTRIVI 
-Self catering- 

 

 

 

Vasiliki este a doua stațiune ca mărime a insulei, stațiune animată datorită poziționării lângă port, a 

magazinelor și a teraselor și tavernelor de pe malul mării. Vasiliki este capitala wind-surferilor din Lefkada. 

Golful acesta ce pare liniștit dimineața, devine destul de agitat și colorat după amiază, și se umple de wind-

surferi și kite-surferi. 

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. 

Facilităţi vilă: Vila oferă servicii self-catering şi pune la dispoziţia oaspeţilor săi acces internet Wi-Fi gratuit, 

seif (contra cost) şi parcare. 

Studiouri  în sistem self-catering, cu vedere la munte sau la Marea Ionică, parcare privată și Wi-fi gratuit. 

Facilităţi camere: Camerele dispun de A/C gratuit, TV, acces internet Wi-Fi gratuit, frigider gratuit, chicinetă 

complet echipată, baie cu duş şi balcon cu vedere la munte sau la Marea Ionică. 

 

Plecări 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST 

BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% până la 

15.03  

 

EARLY 

BOOKING  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% până la 

15.05 

 

 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Locuri limitate  

 

14.06, 20.09 279 € 195 € 209 € 223 € 

21.06, 13.09 355 € 249 € 266 € 284 € 

28.06, 12.07, 19.07, 

06.09 
384 € 269 € 288 € 307 € 

05.07, 26.07, 02.08, 

09.08, 16.08, 23.08, 

30.08 

425 € 298 € 319 € 340 €  

Supliment SGL 85 € 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

Un copil 2-10.99 ani plăteşte 150 € transportul + taxe aeroport.  

 
Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si 

diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first boking/early booking nu permit modificări de nume 

sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente. 

 
 

 

REDUCERE 
De pana la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Transferuri catre aeroport: 
 

Supliment transfer aeroport Bucuresti:  
Braşov, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Buzău – 5 €/sens/pers; 

Galaţi, Brăila, Constanţa, Craiova – 9 €/sens/pers. 

 

 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii. 

 


