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HOTEL VENUS BEACH 3* 
demipensiune 

Localizare: Hotelul Venus Beach este situat în Gerani, la 12 km vest de oraşul Chania şi 800 m de Platanias, una dintre regiunile cele mai 
cosmopolite din Creta 
Facilitățile hotelului: Datorită atmosferei sale prietenoase, ospitalității și a zonei liniștite, hotelul Venus Beach oferă oaspeților săi 
posibilitatea de a avea un sejur plăcut și relaxant.Hotelul  oaspeţilor săi servicii şi facilităţi precum: recepţie,  acces la wifi, lobby , seif (contra 
cost) , restaurant, piscină exterioară  cu şezlonguri şi umbreluţe,  bar la piscină. Pentru cei mici există piscină cu secţiune. 
Facilitățile camerelor: Hotelul este format din 26 camere duble și 13 camere triple, majoritatea cu vedere la mare. Toate camerele sunt 
dotate cu baie,  aer condiționat, frigider, telefon, WiFi gratuit și balcon privat cu masă și scaune. 
Plaja: Plaja este cu nisip şi se află situată în faţa hotelului. 
Rezervari: tel. 0749 262390; 0351 181739; email: adielatravel@yahoo.com 
 

DATE DE PLECARE 2019 STANDARD 
Loc în   DBL 

FIRST MINUTE 
Loc în DBL u    

REDUCERE 25%  
aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 
Loc în cu    

REDUCERE 20%  
aplicată până la 

10.04 

OFERTĂ SPECIALĂ 
Locuri limitate 

05.06, 25.09 460 € 345 € 368 € 391 € 
12.06, 11.09, 18.09 500 € 375 € 400 € 425 € 

19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 04.09 532 € 399 € 426 € 452 € 
17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08 585 € 439 € 468 € 497 € 

Supliment SGL 245 € 
Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar 15 €/pers 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT;  
Un copil intre 2-11.99 plateste 150 € transportul + taxe aeroport; 
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
 In fiecare miercuri incepand cu 05 iunie – zbor din Bucuresti 

 
PLECARI DIN: Bucuresti 
 
A V A N S  L A  I N S C R I E R E  
 25% - vezi conditii fiecare hotel 

 
T A R I F U L  I N C L U D E   
 7 nopți de cazare; 
 Bilet avion cursa charter; 
 Masa in functie de hotelul ales; 
 Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
 Asistență turistică locala*. 

*Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include preluarea, insotirea si conducerea turistilor de la punctul de sosire spre locul de 
cazare sau spre vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si suport la destinatie, pe durata sejurului, fiind in legatura directa cu organizatorul. 

 
T A R I F U L  N U  I N C L U D E  
 Taxa aeroport 95 €/ pers; 
 Asigurare medicala de calatorie si asigurarea storno; 
 Taxele de intrare la obiectivele turistice 
 Alte taxe si cheltuieli persoanale 
 Programe optionale 
 Taxa de stațiune – se achită la recepție de catre client. Aceasta diferă ȋn funcție de clasificarea hotelului și destinație. Mai multe detalii ȋn agenție. 
 
OBSERVAȚII  
CAMERE STANDARD 
Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans minim de: 

 25% avans la inscriere 
 diferenta de pana la 60% la expirarea perioadei de Early Booking  
 achitare integrala cu pana la 21 de zile inainte de check-in 

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. 
 
 


