
HOTEL ORION 3* 
 

   
 
                                                        mic dejun bufet- 
 
 
Hotelul este situat în zonă montana a staŃiunii Kamari. Va puteŃi relaxa în terasa 
spaŃioasă din care veŃi putea admira un peisaj superb. Arhitectura hotelului este 
tradiŃională şi oferă turiştilor oportunitatea de a admira peisajele absolut superbe 
ale insulei.   
Loca Ńia: Hotelul  Orion oferă turiştilor săi oportunitatea de a se bucura de mare şi 
plajă fină, situată la numai 250 m distanŃă, dar şi de restaurantele şi tavernele din 
centrul staŃiunii Kamari.  
Facilit ăŃile camerelor : Toate camerele sunt decorate în stil tradiŃional şi sunt 
dotate cu grup sanitar propriu, tv-satelit, aer condiŃionat (inclus în preŃ) şi frigider 
(inclus în preŃ).  
Facilit ăŃile hotelului : Turiştii se pot bucura de soare la piscina hotelului cu 
şezlonguri şi umbrele gratuite sau pot savura un cocktail la barul de la piscină. 
Turiştii mai pot beneficia de: recepŃie, grădină, servicii de spălătorie, tv-lounge. 
 

STANDARD EARLY  
BOOKING 

OFERTA  
SPECIALA 

Plecari 
Loc in DBL  

Loc in DBL cu 
REDUCERE 

33% aplicata, 
pana la 14.03 

Loc in DBL cu  
REDUCERE aplicata 

pe perioada  
NELIMITATA  

07.06 439 € 294 € 299 € 
14.06 439 € 294 € 319 € 
21.06 490 € 328 € 339 € 

28.06, 20.09 490 € 328 € 359 € 
13.09 512 € 343 € 359 € 
05.07 512 € 343 € 379 € 
12.07 512 € 343 € 399 € 

30.08, 06.09 532 € 356 € 379 € 
26.07, 02.08, 
09.08, 16.08, 

23.08 
569 € 381 € 399 € 



19.07 579 € 388 € 399 € 
Supliment SGL 150 € 150 € 

Un copil 0-1,99 ani GRATUIT;   
      Un copil 2-11.99 ani plateste numai 140 euro transportul + taxe 

aeroport; 
 
 
OpŃional : 
Supliment cin ă la Restaurant Atmosphere, www.atmosphere-restaurant.gr  
100 euro/adult/sejur 
Copil 2-12 ani pl ăteşte 70 euro/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. 

Compania aerian ă:  AIR BUCHAREST 
 

                Orar de zbor:   OTP-JTR 07:00–08:30  
                                                                   JTR-KGS-OTP 09:05 –11:45 
 
SERVICII INCLUSE 
 
•Bilet avion cursa charter; 
•Bucuresti - Santorini - Bucuresti; 
•Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
•7 nopti cazare hotel; 
•Mic dejun bufet 
 
 

SERVICII NEINCLUSE 
• Asigurare medicala de calatorie 
• Taxele de intrare la obiectivele turistice 
• Alte taxe si cheltuieli personale 
• Taxe de aeroport 95€/persoana 
• Programe optionale 
 
Excursii optionale: 
 
Descoperi Ńi sudul Insulei Santorini 
Excursia incepe din partea de sud a insulei Santorini. Prima oprire va fi la 
Mănăstirea Prophet Elias construită în cel mai înalt punct al insulei Santorini, 
unde panorama asupra insulei taie respiraŃia oricărui vizitator. 
Apoi se vizitează cel mai tradiŃional sat din Santorini, Megalohori.  Excursia 
continuă cu Akrotiri, sit arheologic, unde există un castel veneŃian şi numeroase 
biserici. VeŃi vizita imprejurimile acestei asezări antice, iar apoi veŃi pleca spre 



satul Emborio, un sat mare situat in partea de sud a insulei. ParasiŃi satul şi este 
timpul să savuraŃi specialităŃile de la Salty Beach Club sau să vă relaxaŃi pe plaja 
Perivolos. Excursia se incheie cu degustare la o vinărie care are şi o privelişte 
superbă asupra vulcanului. 
Thira antica 
Plecare din Kamari. Se vizitează Thira antica,  aşezat pe muntele Messa Vouno, 
la altitudinea de 356 m. A fost infiinŃată în sec 9 i.H. de către coloniştii Dorieni 
conduşi de Theras, şi a continuat să fie locuită până la inceputul periodei 
Bizantine. 
Apus în Oia 
Prima vizită din această excursie va fi la Mănăstirea Panagia Episkopi, construită 
în perioadă bizantină (secolul 11 i.e.n.) cu pereŃii foarte frumos pictaŃi. Biserica a 
reuşit să supravieŃuiască multor cutremure. Excursia continuă cu  Meşa Gonia, 
satul fantomelor” ce a fost părăsit după cutremurul din 1956. În drumul spre Oia 
se face o oprire la rămăşiŃele castelului veneŃian din Pyrgos, apoi în Imerovigli, 
pentru a admira priveliştea superbă asupra vulcanului. Ultima oprire va fi în Oia, 
unde se vizitează galeriile de artă ale artiştilor ce îşi expun aici creaŃiile inspirate 
de frumuseŃea locului. Excursia se încheie în satul Oia unde veŃi admira un apus 
de soare spectaculos. 
Croazier ă Caldera 
Tranfer în portul Anthinios, unde se face îmbarcarea pe un vapor tradiŃional. 
Prima oprire va fi la Insula Nea Kameni, unde  vă veŃi  apropia  de  craterul  
Vulcanului,  încă activ. Nea Kameni s-a format în urma unei erupŃii vulcanice 
între anii 1550 - 1500 i.e.n. Astfel s-a format Caldera şi încă 2 mici insule, 
Thirassia şi Nea Kameni. Ultima  oprire  este la  Insula  Thirassia  unde puteŃi lua 
prânzul sau face o baie.  Excursia se încheie în satul Oia unde veŃi admira un 
apus de soare spectaculos. 
 


