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HOTEL ESPERIA 3* 
Mic dejun 

Stațiunea Laganas este recomandată tinerilor și doritorilor de distracție de toate vârstele, petrecerile aici întinzându-se de regulă până în zori, 
în fiecare noapte. Hotel Esperia 3* a fost renovat în 2011 și reamenajat cu bun gust, potrivit pentru tinerii aflați în căutarea unui hotel 
confortabil, într-o zonă centrală. 
Localizare: Hotelul Esperia 3* este situat în Laganas, la 30 m de plajă, la 8 km de centrul orașului Zante și 7 km de aeroport. 
Facilitățile hotelului:  Hotelul Esperia 3* oferă turiștilor  recepție 24 h, snack-bar, restaurant, lounge, snack bar la piscină, centru Spa și 
jacuzzi (contra cost), sală de gimnastică (gratuit), biliard (contra cost), acces pentru persoane cu dizabilități, internet corner, acces Wi-Fi în 
lobby și la piscină gratuit, servicii fax/copiere, baby sitting (la cerere), doctor (la cerere), magazin de suveniruri, închiriere de mașini și 
motociclete, parcare gratuită. 
Facilitățile camerelor: Toate camerele au telefon, TV, radio, mini-bar (contra cost), aer condiționat (contra cost), seif (contra cost), Wifi 
gratuit, baie cu duş sau cadă, uscător de păr, balcon sau terasă, unele au vedere la mare. Camerele au o suprafață de 18 mp. 
Facilități copii: Babysitting (la cerere), piscină în aer liber, teren de joacă. 
Piscină: Hotelul dispune de o piscină exterioară cu secţiune pentru copii, unde şezlongurile și umbrelele sunt gratuite, bar la piscină. 
Plaja: Plaja este cu nisip fin, iar intrarea în mare este lină. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost. 
Rezervari: tel. 0749 262390; 0351 181739; email: adielatravel@yahoo.com 

 
PLECARI DIN: Bucuresti( 2 zboruri) și Cluj Napoca  
 
Avans la inscriere: Minim 10% 
 
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 

• Taxa aeroport 95 €/ pers; 

• Supliment plecare din Cluj – 30 €/ 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 
 
OBSERVAȚII  
CAMERE STANDARD 
Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans minim de: 

• 10% avans la inscriere 

• 50% (inca 40%) pana la data de 31.03.2020 

• restul de plata cu pana 21 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. 

 

ORAR DE ZBOR 
BUCUREŞTI – ZAKYNTHOS  
Perioadă de operare 26 mai – 29 septembrie 
Zi de operare: Marti 

Cursa Orar de zbor 

OTP-ZTH 07:00 – 08:45 

ZTH-OTP 15:00 – 16:45 

 
BUCUREŞTI – ZAKYNTHOS  
Perioadă de operare 02 iunie – 22 septembrie 
Zi de operare: Marti 

Cursa Orar de zbor 

OTP-ZTH 17:30 – 19:15 

ZTH-OTP 20:00 – 21:45 

DATE DE PLECARE 2020 
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE 
Loc în DBL  cu    

REDUCERE 20%  
aplicată până la 

31.03 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL  cu    

REDUCERE 15%  
aplicată până la 

31.05 

OFERTĂ SPECIALĂ 
Locuri limitate 

26.05, 02.06, 22.09 369 € 295 € 314 € 332 € 
09.06 399 € 319 € 339 € 359 € 

16.06, 15.09 436 € 349 € 371 € 392 € 
23.06, 30.06, 08.09 499 € 399 € 424 € 449 € 
07.07, 14.07, 01.09 529 € 423 € 450 € 476 € 

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 549 € 439 € 467 € 494 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 10 € 
Supliment SGL standard 160 € 

Supliment HB/pers(inclusiv copil) 55 € 
Copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Un copil intre 2-13.99 plateste 120 € transportul + taxe aeroport; 
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

• In fiecare Marti începând cu 26 Mai – zbor din Bucuresti( zbor 1) și Cluj 
• In fiecare Marți începând cu 02 Iunie – zbor din București ( zbor 2) 

Supliment plecare din Cluj– 30 euro/ pers 
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CLUJ - ZAKYNTHOS 
Perioadă de operare 26 mai – 29 septembrie 
Zi de operare: Marti 

Cursa Orar de zbor 

CLJ-ZTH 12:15 – 14:15 

ZTH-CLJ 09:30 – 11:30 

 


