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HOTEL KIPRIOTIS VILLAGE 4* 
all inclusive 

 
Complexul hotelier  se bucură de o așezare avantajoasă nu departe de capitala Insulei Kos într-o locaţie plină de vegetaţie. 
Loca ţia Hotelul este situat pe frumoasa plajă din Psalidi, oferind o vedere spectaculoasă asupra mării Egee. 
Facilita ţile camerelor: Hotelul deţine 651 de camere, apartamente spaţioase și frumos decorate, cu balcoane sau terase mari ce oferă o 
vedere frumoasă la mare, la piscină sau la gradină. Toate camerele sunt dotate cu aer condiţionat, baie cu uscător de păr, televizor satelit, 
frigider, telefon, facilităţi pentru prepararea cafelei și a ceaiului, balcon sau terasă. 
Facilita ţile hotelului:  acesta pune la dispoziţia turiștilor restaurant, acces internet, seif, baruri, 3 piscine, 2 piscine pentru copii, fitness, saună, 
tenis, baschet,  teren de volei, mini fotbal, masă de tenis, billiard, scuba diving, jocuri electronice, coafor, internet corner, spălătorie.  
Facilit ăţi pentru copii:  loc de joacă, tobogane, miniclub, animaţie de zi și seara, baby-sitting. 
 

Dată plecare 
STANDARD FIRST BOOKING 

Loc în DBL GV Loc în DBL GV cu REDUCERE 30%  
aplicat ă, până la 15.12.2015 

21.06 570 € 399 € 
28.06 745 € 522 € 
05.07 766 € 536 € 
12.07 869 € 608 € 

19.07, 06.09 900 € 630 € 
26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08 930 € 651 € 

Reducere cazare în TPL/fiecare persoan ă 20 €/ persoan ă 

Supliment camer ă SGL – la cerere 420 € 

Supliment camer ă Frontal Sea View 120 €/ persoan ă 

Supliment camer ă Junior Suite / Maisonette 100 €/ persoan ă 
Reducere al 2 -lea cop il 2 -12.99 ani cazare în camer ă Junior Suite / 

Maisonette cu pat suplimentar 130 €  

Supliment camer ă Family Room  200 €/ persoan ă 
Primul și al doilea copil 0 -1.99 ani GRATUIT;  

Un copil 2-12.99 ani pl ătește 150 euro transportul + taxe aeroport. 
 

Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de  30% la înscriere, restul de plata pana la expirare a reducerii first/early booking. 
Rezervările f ăcute în perioada de first/ early booking nu permit modific ări de nume sau anul ări. Reducerile se aplic ă doar la pachetul 
de bază, acestea nu se aplic ă la taxe sau suplimente. 
**Copii care beneficiaza de cazare gratuita nu prim esc pat suplimentar. 
 
ORAR INFORMATIV DE ZBOR compania BLUE AIR : 
OTP-KGS // 07:20-09:00 
KGS-JTR-OTP // 09:45-13:15 
Perioada: 21.06-13.09.2015 
 
*Orarele de zbor sunt cu caracter informativ si pot suferi modificari. Acestea trebuie reconfirmate cu 48 de ore inainte de plecare. 
 
SERVICII INCLUSE:  

• Bilet avion cursa charter; 
• Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
• 7 nopti cazare hotel; 
• Masa in functie de hotelul ales; 
• Asistenta turistica. 

 
NU SUNT INCLUSE: 

• Taxe de aeroport –95 €/pers 
• Asigurare medicala de calatorie; 
• Taxele de intrare la obiectivele turistice; 
• Alte taxe si cheltuieli personale; 
• Programe optionale; 


