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HOTEL ALBATROS 4* 
demipensiune 

Datorită poziţiei privilegiate, în apropierea plajei şi foarte aproape de centrul staţiunii, hotelul Albatros este locul ideal de petrecere a vacanței. 
Localizare: Hotelul este situat în Hersonissos, la 25 km de Heraklion și 23 km de aeroport. Cea mai apropiată staţie de autobuz se află la 350 
metri de hotel. Hotelul a fost construit în anul 1982, iar ultima renovare parțială a avut loc în anul 2015. 
Facilitățile hotelului: Hotelul Albatros oferă 2 restaurante (unul a-la-carte), 2 baruri, 2 piscine exterioare, sală TV, internet-cafe, servicii 
medicale, centru SPA, frizerie, salon de înfrumuseţare, spălătorie, curăţătorie chimică, internet Wi-Fi contracost(), bancomat, magazin de 
accesorii, mini-market şi sală de fitness, Jacuzzi, masaj, saună, programe de animație pe timpul serii, o dată pe săptămână lecții de gătit de 
mâncare grecească. 
Facilitățile camerelor: Hotelul dispune de camere standard şi camere superioare având în dotare: baie, balcon sau terasă, minifrigider, aer-
condiţionat (inclus), telefon, internet (contracost), TV satelit, uscător de păr, room service (contra cost), seif (în tipul de cameră superior), fier 
de călcat (la cerere). 
Facilități pentru copii: Pentru copii hotelul dispune de piscină, mini-club (4–14 ani, deschis doar în Iulie și August), pat pentru copii (la 
cerere), scaune pentru copii în restaurant, zonă de joacă Playmania, animație. 
Plaja: Plaja publică se află la 30 m de hotel. 
Rezervari: tel. 0749 262390; 0351 181739; email: adielatravel@yahoo.com 
 

OBSERVAȚII 
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 
 

PLECARI 
• In fiecare sâmbătă începând cu 01 mai – zbor din București 
• In fiecare sâmbătă începând cu 05 iunie– zbor din Cluj Napoca 

• In fiecare sâmbătă începând cu 12 iunie – zbor din Iasi si Timisoara 
 

  
TARIFUL INCLUDE  
• 7 nopți de cazare; 

• Bilet avion cursa charter; 

• Masa in functie de hotelul ales; 

• Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

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

TARIFUL NU INCLUDE 
• Asigurare COVID (storno+medicala)-optionala 

• Taxa aeroport 95 €/ pers; 
• Supliment plecare din Timisoara/ Cluj / Iasi – 20 €/ pers  (nu este inclus, se adauga la tarifele din prezentul program) 
• 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. 

 
BINE DE STIUT 
• Turiștii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore înainte de plecare. 

• Fiecare pasager are dreptul la maxim un bagaj de cală cu o greutate totală de până la 20 kg și un bagaj de mână care nu poate depăși 7 kg. 
Nu trebuie sa aveți în bagajele dumneavoastră obiecte care ar putea pune în pericol siguranța aeronavei sau a pasagerilor. 

• Orarul de zbor se poate modifica, astfel, el va fi comunicat cu exactitate înainte de plecare. 

DATE DE PLECARE 2021 
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE 
Loc în DBL cu    

REDUCERE 20%  
aplicată până la  

28.02 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu    

REDUCERE 17%  
aplicată până la  

15.05 

OFERTĂ 
SPECIALĂ 

Locuri limitate 

01.05, 08.05, 15.05, 22.05 452 € 362 € 375 € 389 € 

29.05, 05.06, 25.09 499 € 399 € 414 € 429 € 

12.06, 19.06, 18.09 519 € 415 € 431 € 446 € 

26.06, 03.07, 10.07 04.09, 11.09 569 € 455 € 472 € 489 € 

17.07, 28.08 599 € 479 € 497 € 515 € 

24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 649 € 519 € 539 € 558 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 20 € 

Supliment SGL standard 280 € 

Supliment cameră superior / pers 120 € 

Al doilea copil 2-12.99 in superior are reduceredin tariful de adult 120 € 
Copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

 Primul copil intre 2-12.99 plateste 140 € transportul + taxe aeroport; 
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

• în fiecare sambata începând cu 01 mai – Bucuresti 
• în fiecare sambata începând cu 05 iunie – zbor Cluj (supliment 20 euro) 

• In fiecare sâmbată  începând cu 12 iunie – zbor din Iasi si Timisoara ( supplement 20 euro)  



GRECIA 2021 CRETA 2021 

Early booking, Early booking 2021,Grecia 2021, Grecia 2021 early booking, Grecia 2021 inscrieri timpurii, Creta, Creta early booking 2021, oferte speciale, oferte speciale Creta 2021, oferta speciala, oferta speciala 2021, sejur Grecia, sejur Creta 2021, 

sejur Creta early booking, turism extern, agentie de turism, sejur ieftin, pret redus, transport autocar Grecia, autocar Creta, transport Creta , avion Creta, Creta individual 

• Clasificarea hotelurilor este dată de autoritațile în domeniu din respectiva țară. 

• Hotelurile menționate pot fi înlocuite cu hoteluri similare fără a afecta tariful. 

• Agenția își rezervă dreptul de a reordona programul excursiilor, în anumite situații speciale, cu respectarea în totalitate a serviciilor. 

• Agenția nu face partaje la cazare 


