
HOTEL JUPITER 3*+ 

   

-all inclusive- 
www.jupiterhotel.gr 

 
Complet renovat, înconjurat de numeroase restaurante, supermarketuri, baruri, cluburi, magazine 
de suveniruri sau de bijuterii, hotelul Jupiter este destinaŃia ideală pentru cupluri sau familii în 
căutarea unei vacanŃe plăcute şi relaxante. Hotelul este renovat în 2009.  
LocaŃia: Hotelul este situat în centrul staŃiunii Tsilivi, la 7 km distanŃă faŃă de aeroportul din 
Zakynthos, 4 km distanŃă faŃă de capitala insulei Zante şi 300 m faŃă de plaja cu nisip decorată cu 
distincŃia „steag albastru”.   
FacilităŃile camerelor: Camerele dispun de baie proprie cu duş sau cadă, televizor, uscător de 
păr, mini frigider (contra cost), aer condiŃionat (contra cost 7 euro/zi), telefon, balcon. 
FacilităŃile hotelului: recepŃie, salon tv, piscină, bar la piscină, restaurant, parcare, lobby, lobby 
bar, umbrele şi şezlonguri la piscină, grădină.  
 

STANDARD FIRST  
MINUTE 

EARLY  
BOOKING 

OFERTA  
SPECIALA 

Plecari 
Loc in DBL 

Loc in DBL cu 
REDUCERE 20% 
aplicata, pana la 

16.03 

Loc in DBL cu 
REDUCERE 15% 
aplicata, pana la 

13.04 

Loc in DBL 
cu  

REDUCERE 
aplicata pe 
perioada 

NELIMITATA 
07.06, 20.09, 

27.09 
419€ 335€ 356€ 399€ 

14.06, 13.09 459€ 367€ 390€ 419€ 
21.06, 28.06, 

06.09 479€ 383€ 407€ 439€ 

05.07 499€ 399€ 424€ 459€ 
30.08 509€ 407€ 433€ 459€ 

12.07, 23.08 519€ 415€ 441€ 479€ 
19.07, 26.07, 
02.08, 09.08, 

16.08 
529€ 423€ 450€ 489€ 

Reducere cazare in camera DBL 
cu  pat suplimentar 20 €/pers 20 €/pers 20 €/pers 

Supliment SGL 200 € 200 € 200 € 

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

pat suplimentar 
120 € 120 € 120 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT;   
Primul copil 2-11.99 ani plateste 130 euro transportul + taxe aeroport; 

 
 
 
 



*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 hotel; 
•Demipensiune 
 
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 integrantă a contractului de prestări servicii 
 

Compania aeriană:  AIR BUCHAREST 
    Orar de zbor:         OTP- ZTH 12:30-14:00 

                                        ZTH-OTP 14:45-16:15 
 

EXCURSII OPTIONALE ZAKYNTHOS 2011 
 

TURUL INSULEI CU O OPRIRE PE PLAJA 
 

O excursie relaxanta care va permite sa cunoasteti partile atractive ale acestei insule si sa va 
bucurati facand baie in apele cristaline ale celei mai frumoase plaje de pe insula numita AGIOS 
NIKOLAO. Prima oprire se va face in zona BOHALI, de unde vom putea admira panorama 
acestui golf si al orasului ZAKHYNTHOS. In continuare vom vizita biserica Sf. DIONISIOS care 
este si sfantul protector al insulei. Ultima oprire o vom face pe plaja AGIOS NIKOLAOS unde ne 
vom opri sa ne relaxam. 
Pret: 25 euro, copii 50% 

 
TURUL INSULEI CU AUTOCARUL 

 
O excursie deosebit de interesanta in care veti putea cunoaste cele mai frumoase locuri ale 
acestei insule. Ne vom opri mai intai la biserica Sf. MAVRA si vom continua cu vizitarea 
manastirii ELEFTEROTRIA. Strabatand satele din munti vom ajunge intr-un loc unde peisajul din 
fata ochiilor va va uimi cu adevarat, de aici se vede vechea nava naufragiata.Vizitam satul 
ANAFONITRIA unde satenii produc in mod traditional ulei, miere, ceaiuri, produse pe care le 
puteti degusta si cumpara.Vom continua catre un mic port cu numele de VROMI unde ne vom 
urca pe barcutele cu care vom patrunde in faimoasele caverne albastre unde se retrageau 
piratii. In apropiere se gaseste si manastirea unde a trait Sf. DIONISSIOS, manastire unde ne 
vom opri putin, iar daca doriti vom servi masa intr-o taverna locala.Urmaroarele puncte de 
atractie sunt urmatoarele : un maslin foarte batran, satul MARIES, satul Sf. LEON, satul 
CHILOMENO. Ultima atractie va fi vizitarea unei fabrici de vin nuita CALLINICO, unde vom avea 
ocazia de a vedea o veche dar moderna scoala a vinului, pe care il puteti degusta si cumpara. 
Pret: 36 euro, copii 50% 

KEFALONIA 
      
O zi plina la KEFALONIA, cea mai mare insula a Marii Ionice unde vom vazita manastirea Sf. 
GHERASIMOS protectorul insulei, iar tot aici se gasesc si oasele sacre ale Sfantului. Continuam 
catre cavernele DROGARATI si MELISANI unde vom parcurge cararile secrete care conduc la 
lac. Mancam la o taverna traditionala in portul SAMI, iar dupa aceea vom merge la faimoasa 
plaja MIRTOS unde s-a filmat filmul “Mandolina capitanului Corelli”. Vizitam capitala insulei 
ARGOSTOLI cu unicul si spectaculosul port DRAPANOS. Micile porturi pescaresti si natura va 
vor incanta. 
Pret: 47 euro, copii 50% 
 



BARCA CU FUNDUL TRASPARENT ( CARETTA) 
 

O calatorie cu unica barca de acest tip de pe insula, cu ajutorul careia veti putea admira viata 
submarina din Marea Ionica. Sa nu uitati aparatele de fotografiat. Impresia ca veti inota cu 
broastele testoase va fi constanta. 
Pret: 25 euro, copii 50% 

OLYMPIA 
 

Locul unde au luat nastere Jocurile Olimpice, zona sacra a zeului ZEUS. Olympia este printre 
cele mai importante sanctuare ale Greciei antice. Aici nu erau importante doar luptele, dar si 
onoarea, pacea, curajul. In aceasta excursie vom vizita si zona arheologica, muzeul si vom simti 
ca facem parte din istoria Greciei si nasterea artei. Sculpturile templului lui ZEUS, statuia lui 
NIKE si a lui ERMIS sunt cateva dintre operele de arta din Grecia antica de pe aceasta insula. 
La sfarsit, pauza de pranz si o plimbare prin oras. 
Pret: 48 euro, copii 50% 

 


