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Oferta sejur cu autocar 

2 adulti, luna iulie 2021 

Zakynthos-Laganas: Vila Delfini 2 - sejur 10 nopti cazare + transport autocar 

INSULA ZAKYNTHOS, supranumita si ”mireasa Marii Ionice”, este cea mai sudica insula ionica - accesul pe insula facandu-
se cu ferry-boat-ul de pe continent din portul Kyllini pe insula in portul Zakynthos. Insula Zakynthos este recunoscuta ca 
insula ce ofera cel mai frumos spectacol natural: munte, pesteri, grote, scorburi subterane - care scaldate de Marea 
Ionica ofera privitorului imagini de neuitat. Insula este recunoscuta pentru frumusetea nenumaratelor plaje, fiecare 
dintre ele unica in felul sau, cat si pentru numeroasele posibilitati de petrecere a timpului liber.  

STATIUNEA LAGANAS este situata la o distanta de 10 km de capitala insulei - Zakynthos Town (sau Zante), in Golful 
Laganas, fiind cea mai animată și cea mai mare stațiune de pe insulă. Plaja din Laganas, una dintre cele mai frumoase 
plaje de pe insula, se intinde pe o lungime de 5 km(cea mai lunga plaja de pe insula). Este o plaja insulara, ingusta, cu 
nisip, intrarea in mare fiind lina.  Laganas va rezerva o experienta unica, aceea de a intota alaturi de broastele 
testoase Caretta- Caretta (o specie pe cale de disparitie a caror lungime poate ajunge pana la 1,20m). Anumite zone ale 
golfului sunt folosite de testoasele Caretta- Caretta pentru depunerea oualelor, motiv pentru care plaja face parte din 
parcul maritim national. 

VILA DELFINI 2 - STATIUNEA LAGANAS 
SEJUR 10 NOPTI + TRANSPORT AUTOCAR 

 

   

 Vila Delfini 2 este situata la o distanta de aproximativ 150 m fata de plaja, magazine, taverne si 

baruri. Vila dispune de gradina, internet Wi-Fi(gratuit), seif(contra cost).  
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Camere: vila dispune de studiouri duble si triple, toate dotate cu chicineta(pe un perete al camerei), frigider, 
aparat de aer conditionat(contra cost), baie cu dus, balcon.        

Regim de cazare: self catering (in ziua intrarii la cazare se face curatenie in camere si se schimba asternuturile 
urmand ca pe perioada sejurului turistii sa se autogospodareasca pana in ziua iesirii de la cazare; baile nu sunt 
dotate cu prosoape, sapun si nici cu hartie igienica).  

10 nopti perioada 06.07 – 18.07  270 €/persoana 

 

 Vila SocrateS - sejur 10 nopti cazare + transport autocar 

Vila Socrates este situata la o distanta de aproximativ 200 m fata de plaja. Vila dispune de internet Wi-Fi 
(gratuit), seif (contra cost).  

Camere: vila dispune de studiouri duble, localizate la parter(parter inalt) si la etajul 1. Toate studiourile sunt 
dotate cu chicineta(pe un perete al camerei), frigider, aparat de aer conditionat (contra cost), baie cu dus, balcon. 
O parte din studiourile de doua persoane pot dispune de pat suplimentar (pat pliant, cu saltea normala).       

Regim de cazare: self catering (in ziua intrarii la cazare se face curatenie in camere si se schimba asternuturile 
urmand ca pe perioada sejurului turistii sa se autogospodareasca pana in ziua iesirii de la cazare; baile nu sunt 
dotate cu prosoape, sapun si nici cu hartie igienica).  

10 nopti perioada 06.07 – 18.07  280 €/ pers. 

 

 

 

 

 Vila Sorrento   
este situata la aproximativ 400 m de plaja, magazine, taverne si baruri. Vila dispune de piscina, snack bar la 
piscina, loc de joaca pentru copii, internet Wi-Fi (gratuit), seif (contra cost).  
Camere: vila dispune de studiouri duble(paturi twin), localizate la parter (parter inalt). Toate studiourile sunt 
dotate cu chicineta (pe un perete al camerei), frigider, aparat de aer conditionat (contra cost), baie cu dus, 
balcon.        
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Regim de cazare: self catering(in ziua intrarii la cazare se face curatenie in camere si se schimba asternuturile 
urmand ca pe perioada sejurului turistii sa se autogospodareasca pana in ziua iesirii de la cazare; baile nu sunt 
dotate cu prosoape, sapun si nici cu hartie igienica).  
 

10 nopti perioada 06.07 – 18.07  295 €/persoana 

 

 

 

 Vila StratoS 

Vila Stratos este situata la o distanta de aproximativ 200 m fata de plaja, supermarket, taverne si baruri. Vila 
dispune de internet Wi-Fi(gratuit), seif(contra cost).   

Camere: vila dispune de studiouri duble si triple, toate dotate cu  chicineta(pe un perete al camerei), frigider, 
aparat de aer conditionat (contra cost), baie cu dus, balcon.      

Regim de cazare: self catering(in ziua intrarii la cazare se face curatenie in camere si se schimba asternuturile 
urmand ca pe perioada sejurului turistii sa se autogospodareasca pana in ziua iesirii de la cazare; baile nu sunt 
dotate cu prosoape, sapun si nici cu hartie igienica).  

10 nopti perioada 06.07 – 18.07  285 €/pers 
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Intrarea la cazare se va face dupa ora 14.00, iar iesirea la ora 09.00.   

Pretul include: 

- transport cu autocarul 
- 10 nopti cazare în Vila Delfini 2 

Preţul nu include:  
- taxa de statiune: 0,50 euro/camera/noapte  
- taxă ferry-boat Kyllini-Zakynthos-Kyllini: 25 € /persoana (transferul dus - intors) 
-  folosirea aerului conditionat din camera(optional - se achita la fata locului): 6 € / zi / camera 
-  folosirea seifului(optional - se achita la fata locului): 10 € / saptamana 
- asigurarea medicală(optional) 
- testul PCR Covid (daca va fi cazul) 

Copii 0 – 5,99 ani (in pat cu parintii): 100 €(transportul) 

EARLY BOOKING: pentru plata integrala pana la data de 31.03.2021 se ofera reducere de 10% din pret. Reducerea early 
booking nu se aplica diferitelor suplimente. 

TRASEU AUTOCAR: TIMISOARA – POD CALAFAT – SOFIA – VAMA KULATA – VAMA 
PROMACHONAS – SALONIC – IOANNINA – PATRA – portul KYLLINI  – transfer cu ferryboat-ul 
pe INSULA ZAKYNTHOS, portul ZAKYNTHOS – LAGANAS si retur. 
 

 

 



Adriana Touristik  
tel. 0752099316 
e-mail: adriana_touristik@yahoo.com 
www.adriana-touristik.ro 
    
 

ParGa 
plecare din Arad, perioada 04.07 - 12.07 

 Vila BilliS 

Cazare in camera Studio 2 pax, fara masa 

early booking 27%, (31.03.2021) 

tarif/ adult 219€ 

Billis Studios este un complex de apartamente condus de oameni foarte ospitalieri, fiind o afacere de familie. 
Oaspetii se vor simti relaxati si bineveniti chiar din prima zi a sederii lor aici. 
Facilitati camere 

Studiourile sunt mobilate simplu, cu 2 sau 3 paturi, iar printre facilitati se regasesc: grup sanitar propriu, uscator 
de par, aer conditionat (gratuit), balcon, chicineta (cu frigider, doua plite, aparat de cafea si ustensile pentru 
gatit). 
Facilitati hotel 

Billis Studios dispune de locuri de parcare, iar in apropriere, turistii se pot aproviziona cu alimente din piata 
locala sau se pot indulci cu prajituri de la patiseria/cofetaria din zona. 
Localizare 

Billis Studios se afla la 400 m de plaja si la 6 minute de mers pe jos fata de centrul orasului. 
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 Hotelul alkyon  

Cazare in camera Double Room 

early booking 29% (31.03.2021) 

TARIF / ADULT 259€ mic dejun inclus 

Hotelul Alkyon este un hotel micuț, condus de oameni foarte ospitalieri, fiind o afacere de familie. Oaspeții se 
vor simți relaxați și bineveniți chiar din prima zi a șederii lor aici. 
 
Facilități camere 

Studiourile sunt luminoase și mobilate simplu, cu 2 sau 3 paturi, iar printre facilități se regăsesc: aer condiționat 

(contra cost – 5 euro camera/zi), TV, frigider, seif (contra cost – 5 euro/zi), baie proprie. Camerele dispun de 

balcon sau terasă. 

Facilități hotel 

Hotelul este construit într-un stil tradițional grecesc. Acesta dispune de piscină, gradină și barbeque. 
 
Localizare 

Hotelul Alkyon este situat la 500 m de portul pitoresc și de 2 plaje locale excelente. Hotelul este situat în centrul 

orașului grecesc autentic Parga și la 1 km de Castelul Venețian. Plaja din zonă este cu nisip fin. Șezlong-urile și 

umbreluțele sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlong-uri și o umbrelă). Pe plajă există bar, acesta fiind 

contra cost. 
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 San nectarioS 

Cazare in camera Standard 

early booking 1% (15.02.2021) cu mic dejun inclus 

TARIF / ADULT 384€ 

San Nectarios este unul dintre hotelurile din centrul orasului Parga la doar 150 de metri de port si cele doua plaje locale. 
Facilitati camere 

Toate camerele dispun de balcoane, frumos decorate si cu vedere spre dealurile din apropiere. Printre facilitatile acestora 
se numara aer conditionat, LCD TV, mini frigider, seif, telefon, uscator de par si grup sanitar cu dus. 
Facilitati hotel 

Hotelul San Nectarios pune la dispozitia turistilor o zona de lobby unde accesul la internet Wi-Fi este gratuit. Din pacate, 
acesta nu dispune de parcare privată, insa cu exceptia sezonului de varf (iulie si august), atunci cand parcarea este dificila, 
exista posibilitatea de a parca masina destul de usor pe drumul public. 
Localizare 

San Nectarios este unul dintre hotelurile din centrul orasului Parga la doar 150 de metri de port si cele doua plaje locale. 

 

Servicii incluse: 
- autocar din Arad - Parga 
- cazare 7 nopti in camera Standard cu mic dejun la San 
Nectarios 3*** (Parga, Epirus, Grecia) 
- autocar din Parga - Arad 
- Masa in functie de hotelul ales 
- Insotitor de grup 
- Asistenta turistica pe perioada sejurului 
 

Servicii neincluse: 
- Taxa de statiune - se achita la vila/ hotel 
- Optional, Asigurare COVID (storno + medicala) 
- Taxele de intrare la obiectivele turistice si programele 
optionale 
- Alte taxe si cheltuieli personale 
- taxa statiune 
- excursii optionale la destinatie 


