
HOTEL APOLLON 4* 
 

     
 
 

- demipensiune - 
www.apollonhotels.gr      

- Lambi- 
 
Localizare : Hotelul Apollon este situat la 1 km distanŃa de centrul oraşului Kos, în zona Lambi şi 
la numai 180 metri de frumoasa plajă Nea Alikarnassos. 
În apropierea hotelului sunt supermarketuri, iar în faŃa hotelului este o staŃie de autobuz ce vă 
oferă posibilitatea de a vizita insula cu mijloacele de transport în comun. 
Facilit ăŃile camerelor: Camerele hotelului sunt confortabile şi spaŃioase, dotate cu baie cu duş 
sau cadă, uscător de păr, telefon, televizor, aer conditionat, mini-frigider, balcon sau terasă.  
Facilit ăŃile hotelului : acest hotel ofera turiştilor acces internet, biliard, jocuri electronice, loc de 
joacă pentru copii, jacuzzi, piscină, lounge, salon TV, inchirieri de maşini, biciclete, scutere, 
restaurant, snack-bar la piscină, teren de tenis. 
 

STANDARD FIRST  
MINUTE 

EARLY  
BOOKING 

OFERTA  
SPECIALA 

Plecari 
Loc in DBL  

Loc in DBL cu 
REDUCERE 

20% aplicata, 
pana la 14.03 

Loc in DBL cu 
REDUCERE 

15% aplicata, 
pana la 11.04 

Loc in DBL cu  
REDUCERE 
aplicata pe 
perioada  

NELIMITATA 
20.09 406 € 325 € 345 € 369 € 

07.06, 14.06, 
13.09 430 € 344 € 366 € 369 € 

21.06, 06.09 430 € 344 € 366 € 399 € 
30.08 430 € 344 € 366 € 429 € 

28.06, 23.08 461 € 369 € 392 € 429 € 
05.07 502 € 402 € 427 € 429 € 
16.08 502 € 402 € 427 € 449 € 

12.07, 19.07, 
26.07, 02.08, 

09.08 
516 € 413 € 439 € 449 € 

Reducere cazare in TPL/fiecare 
persoana 

15 € 15 € 15 € 

Supliment SGL 160 € 160 € 160 € 

Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani 
cazare in camera DBL cu pat 

suplimentar 
70 € 70 € 70 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT;   
Primul copil 2-11.99 ani plateste 140 euro transportul + taxe aeroport; 

 
 

Supliment all inclusive – 90 euro/pers/sejur 
 
 



      *Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50%  la înscriere si restul de plata la 
expirarea termenului ofertei. 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. 
 
SERVICII INCLUSE: 
•Bilet avion cursa charter; 
•Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
•7 nopti cazare; 
•demipensiune 
 
BONUSURI /GRATUITATI: 
•Copil 0-2 ani Gratuit; 
•Primul copil 2-13 ani plateste biletul de avion 170€; 
•Al doilea copil 2-13 ani are reducere 120€, cazare in camera dubla cu pat suplimentar. 
SERVICII NEINCLUSE: 
• Asigurare medicala de calatorie 
• Taxele de intrare la obiectivele turistice 
• Alte taxe si cheltuieli personale 
• Taxe de aeroport 
• Excursiile optionale 

 
 

Prezentul program este parte integrant ă a contractului de prest ări servicii 
 

Compania aerian ă:  AIR BUCHAREST 
            

                       Orar de zbor:         OTP-JT R-KGS 07:00 –09:30 
                                                 KGS-OTP 10:15 – 11:45 

Excursii optionale: 
Turul Insulei Kos  
Transfer de la hotel cu ghid profesionist. Ne îndreptăm spre Asklepieion pentru o vizită de 
aproximativ o oră (inclusă în preŃ) apoi mergem spre pitoreasca aşezare Zia (din Muntele 
Dikairos) unde ne vom putea plimba şi lua o pauză de cafea. Trecem prin satele Pyli şi 
Kardamena spre Kefalos. Vom lua prânzul într-un restaurant pe plajă  din Golful Kamari (inclus în 
preŃ). Ne întoarcem prin Antimachia şi Mastichari înapoi la hotel. Turul durează între 5 şi 7 ore. 
Insula Kos noaptea 
Plecare de la hotel spre oraşul Kos unde veŃi fi insoŃiŃi în faimosul “Bar Street”, într-un club de 
noapte sau Disco-Club din oraş. 
Vizit ă la parcul acvatic Lido din Mastichari  
VeŃi fi insoŃiŃi la Parcul Acvatic Lido pentru înot şi distracŃie. 
Kalymnos – Plati – Pserimos  
Plecare în jur de ora 09:30 din portul Kos la bordul unui vapor din lemn (excursia până la 
Klymnos durează aproximativ 90 minute). Ajungem în pitorescul oraş din Kalymnos, Pothia, ne 
plimbăm de-a lungul portului, vizităm fabrica de bureŃi unde vom vedea o demonstraŃie despre 
cum se fabrică bureŃii. Ne indreptăm apoi cu acelaşi vapor spre plajele nisipoase din Plati pentru 
înot iar la bord vom participa la un barbeque cu ouzo (inclus în preŃ). Mai tarziu vom naviga spre 
golful Pserimos unde ne putem relaxa şi vom ajunge in Kos în jur de ora 17:30. 
Nissyros  
Plecăm de la hotel spre Kardamena cu autocarul (aproximativ 45 minute) iar apoi cu vaporul spre 
Nissyros. Ajungem în Mandraki, facem o scurtă plimbare prin port înainte de a pleca cu 
minifurgonetele spre Vulcan (30 min.) unde vom coborî spre crater. Ne intoarcem la Mandraki, 
vizităm oraşul idilic şi vom lua prânzul într-o tavernă autentică. OpŃional se vizitează Mănăstirea 
Panagia Spiliani apoi ne vom întoarce in Kardamena iar la hotel vom ajunge în jur de ora 18:00. 
Bodrum  
Ne imbarcăm din portul Kos pe un vas şi plecăm în jurul orei 09:00 după verificarea 
paşapoartelor. În 25 minute ajungem în Bodrum (Alikarnassos). Dupa ce ajungem în Bodrum 
începem turul cu o mică oprire pentru fotografierea Morilor de Vânt, vizităm apoi Mausoleul 
(intrarea opŃională) şi teatrul antic, vom merge într-un centru comercial pentru o pauză de cafea. 
Urmează apoi prânzul la o tavernă şi plimbări în oraş şi în port. După controlul vamal vom pleca 
înapoi spre Kos la ora 16:00. Vom ajunge în Kos de unde vom fi transportaŃi către hotel în jurul 
orei 17:00. Paşaportul este obligatoriu! 



Înot în ape termale 
Plecare de la hotel spre Thermae pentru înot şi plajă în apele termale terapeutice. 
Seara Greceasc ă  
Se pleacă de la hotel la ora 18:30 cu autocarul spre pitorescul sat Zia. Ajungem în sat unde 
putem vedea şi apusul soarelui. Cina se serveşte intr-un restaurant cu vedere panoramică asupra 
împrejurimilor, unde se servesc mancăruri greceşti, vin de casă şi suc de portocale (incluse în 
preŃ), muzica live, dansuri tradiŃionale greceşti. Ne întoarcem la hotel în jurul orei 23:30. 


