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HOTEL MEDITERRANEAN BEACH 5* 
demipensiune 

Mediterranean Beach este destinația perfectă pentru cei care caută frumusețea naturii, cazare de lux și servicii de calitate. Resortul recent 
renovat este alcătuit din 8 clădiri cu 2 etaje contruite în stil tradițional ionian. 
Localizare: Localizat în Laganas, la malul mării, într-o oază de liniște și relaxare, Mediterranean Beach este locul ideal pentru iubitorii de 
natură și, în același timp, de confort. Este situat la 5 km distanță de aeroport, la 500 m distanță față de centrul stațiunii și la 7 km distanță față 
de capitala insulei Zante. 
Facilitățile hotelului: Hotelul Mediterranean Beach dispune de recepţie, restaurant cu specific tradițional grecesc și internațional, scaun 
pentru infanți, meniu vegetarian, lobby cu salon TV, lounge, room service, terasă, serviciu medical şi babysitting la cerere, casă de schimb 
valutar, spălătorie, curăţătorie, internet corner, acces internet Wi-Fi la recepție gratuit, închirieri mașini, sală de conferinţă, centru Spa (dotat 
cu saună, jacuzzi, hamam, piscină interioară), masaj, salon de înfrumuseţare și tratamente, grădină frumos amenajată, bar lângă piscină și 
parcare gratuită. 
Facilitățile camerelor: Cele 116 camere sunt decorate cu mult gust și sunt dotate cu aer condiționat gratuit, telefon, TV prin satelit, baie cu 
cadă sau duș, minifrigider (contra cost), seif (depozit), balcon. Camerele standard au o suprafață de 30 mp. 
Facilități pentru copii: Babysitting (la cerere), piscină exterioară, loc de joacă în aer liber.  
Plaja: Hotelul se află pe plaja cu nisip fin. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost (aproximativ 6 euro/zi/set). 
Rezervari: tel. 0749 262390; 0351 181739; email: adielatravel@yahoo.com 

 
PLECARI: In fiecare Luni 
 
PLECARI DIN: Bucuresti, Brasov, Ploiesti, Constanta, Craiova, Ramnicu Valcea, Pitesti 

 
AVANS LA INSCRIERE 

• Minim 10% - vezi conditii fiecare hotel 
 

TARIFUL INCLUDE  

• 7 nopţi cazare; 
• Masa in functie de varianta de cazare aleasa; 
• Însoţitor de grup din partea agenţiei pe durata traseului cu autocarul;  
• 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 (pentru turistii care opteaza pentru transport autocar) sau spre vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si suport la destinatie, pe durata sejurului, fiind in 
legatura directa cu organizatorul. vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si suport la destinatie, pe durata sejurului, fiind in legatura directa cu organizatorul la 
destinatie, pe durata sejurului, fiind in legatura directa cu organizatorul. 
 
TARIFUL NU INCLUDE 

• Asigurare medicală de călătorie şi asigurarea storno; 
• Taxele de intrare la obiective turistice;  
• Alte taxe şi cheltuieli personale; 
• Programe opţionale; 
• Bilet  ferry boat - 22* €/pers.  dus-intors  

* Tariful biletului de ferry boat poate suferi modificări datorită creșterii costului combustibilului. 
• Taxa de stațiune – se achită la recepție de catre client. Aceasta diferă ȋn funcție de clasificarea hotelului și destinație. Mai multe detalii ȋn agenție. 
 
CAMERE STANDARD 
Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans minim de: 

• 10% avans la inscrierem 
• 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 booking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări 
 

PROGRAM PENTRU AUTOCAR 
ZIUA 1 - Către  Grecia...  
Întalnire cu însotitorul de grup și plecare la ora 11:00. Plecare spre insula Zakynthos pe traseul  Bucureşti – Giurgiu – Russe - Sofia – Promahonas -  Salonic - 
Patras - Killini. 
ZIUA 2- Insula Zakynthos 
În cursul dimineții intrăm pe teritoriul Greciei, traversând pe rând mai multe provincii: Macedonia a cărei capitală este Salonicul, Tessalia străbătută de inalțimile 
Muntelui Olimp și Grecia Centrală ale cărei inalțimi sunt dominate de Muntii Pindului. Vom poposi în Killini, port la Marea Ionică. De aici ne vom îmbarca pe 
ferry-boat pentru a traversa Marea Ionică spre insula Zakynthos. Traversarea durează circa 1 ora si 30 minute.  
ZIUA 3 – 8  Vă propunem să participați la urmatoarele excursii opționale: 
Excursie cu vaporul  

TRANSPORT 
Supliment transport autocar din București  85 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Luni; 
Intrare la cazare in fiecare Marti. 

DATE DE PLECARE 2020 
STANDARD 
Loc în DBL 

FIRST MINUTE 
Loc în DBL cu    

REDUCERE 25% 
aplicata pana la  

29.02 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu  

REDUCERE 20%  
aplicată până la  

30.04 

OFERTĂ SPECIALĂ 
Locuri limitate 

25.05, 01.06, 21.09, 28.09 559 € 419 € 447 € 475  € 

08.06 , 15.06, 14.09 579 € 434 € 463 € 492 € 

22.06,  29.06, 07.09 652 € 489 € 522 € 554 € 

06.07, 13.07, 31.08 799 € 599 € 639 € 679 € 

20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 839 € 629 € 671 € 713 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/fiecare persoană 20 € 

Supliment SGL 500 € 

Supliment cameră superioara/persoană 50 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT;  
Un copil 5-13.99 plăteşte transportul . 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 
**Copiii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat separat! 
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Ne îmbarcăm la ora 09:30 din portul Zakynthos pe un vas de croazieră care va avea opriri la: Peşterile Albastre pentru fotografii (se disting prin arcele create de 
eroziune prin care se poate pătrunde în peşteri şi prin culoarea apei– azur–care se reflectă în ele), la plaja Navagio pentru înot (cea mai celebră plajă de pe 
insulă, datorită naufragiului unui vas în anii ‘80 ), la Keri pentru fotografii ale rocilor Mikri Megali şi Mikri Myzithra care ţâşnesc din mare ca nişte piramide şi 
pentru înot şi la Vassilikos pentru înot. Agenția își rezervă dreptul de a modifica programul excursiei, în  situația în care vremea este nefavorabilă 
Turul insulei  
Plecare la ora 09.00 într-un tur al insulei în care vom vizita  Biserica Sf. Dionysios, din oraşul Zakynthos, una din cele trei clădiri care au scăpat intacte după 
cutremurul din 1953  unde se găseşte sicriul  Sfântului Dionysios – patronul insulei, precum şi Muzeul Eclesiastic al  Mănăstirii; Bohali care se află la 3 km de 
oraş, unde veţi putea admira un castel veneţian construit pe ruinele vechii acropole. 
Oprire pentru cumpărături în staţiunea Volimes care este celebră pentru covoarele şi mătasea fabricate manual; plaja Navagio se poate admira de pe stâncă, 
aceasta fiind accesibilă doar de pe mare. La Agios Nikolaos vizită opţională la Peşterile Albastre. Vizită la o cramă locală unde puteţi degusta şi cumpăra vinuri. 
Kaiki 
Excursie de jumatate de zi pe vas pescaresc traditional. Vom pleca din portul Agios Sostis indreptandu-ne catre insula Marathonissi din golful Laganas. Aceasta 
insula este nelocuita cu peisaje exotice. Ne vom opri pentru aproximativ 30 minute pentru inot in apele cristaline de un albastru ireal iar daca aveti noroc Tot in 
aceasta zona pot fi admirate si testoasele Careta – specie protejata de lege.  
Zante by night 
O seară relaxantă în capitala insulei unde vom admira cele mai importante monumente și locuri istorice și culturale, precum Biserica Sf. Dionisios, Piața 
Solomos sau Piața Sf. Markos. Veți avea timp și pentru cumpărături, cafea sau chiar cină.  
Kefallonia 
Traversare cu feribotul din portul St. Nikolas către portul Pessada din Kefallonia, de unde vom porni în turul insulei cu autocarul. În Kefallonia, cea mai mare 
insulă din Marea Ionica veţi putea vizita Mănăstirea şi Biserica Sf. Gherasim (patronul insulei), cea mai venerată biserică de pe insulă, sub ea aflându-se o 
peşteră în care a locuit şi s-a rugat sfântul. În mănăstire se află moaştele sfântului într-un sicriu de argint; Peştera Drogarati  - localizată la câţiva km de Sami, 
are două părţi dintre care una este accesibilă publicului, aici având loc concerte datorită acusticii foarte bune; Peştera Melissani situată tot lângă Sami are forma 
literei B, cu 2 camere separate de o mică insulă în centru. Apa este incredibil de limpede şi curată, un amestec de apă de mare şi apă dulce, văzându-se 
perfect fundul lacului şi în locurile cele mai adânci. De asemenea vom vizita Argostoli, capitala insulei, asezată în golful Livadi, care desparte insula în două 
părţi inegale. Timp liber pentru prânz şi cumpărături. 
ZIUA 9 – Către România... 
In cursul după-amiezii vom părăsi insula și ne vom îndrepta către portul Zante pentru a traversa pe continent. Ne vom continua drumul spre țară pe traseul Kilini 
– Patras - Promahonas - Kulata – Sofia – Romania. 
ZIUA 10 - Din nou acasă !!! 
Sosim în Romania în cursul dimineții în funcție de condițiile de trafic și de formalitațile vamale. 

 
Detalii imbarcare Transport Autocar 

Oraṣ de ȋmbarcare Ora Punctul de plecare Tarif 

Braṣov 07:15 Benzinaria Socar, Str. Harmanului nr. 52, 105 € 
Predeal 07:45 Gară CFR Predeal 100 € 
Sinaia 08:45 Gară CFR Sinaia 100 € 
Ploieşti 09:45 Petrom Metro, DN1 93 € 

București 12:00 
Central Bus Station Bucharest (situat in spatele Autogarii IDM, vis-à-vis si de 
Magazinul IDM si Gara Basarab (acces dinspre Sos. Orhideelor/Pod Basarab 

85 € 

Constanṭa 06:30 Gara CFR Constanta 115 € 
Craiova 07:00 Benzinaria Petrom 115 € 
Balş 07:20 Statie Bals 115 € 
Slatina 08:00 Benzinăria Rompetrol, Str.Pitesti 100 € 
Sibiu 06:00 Parcare Muzeul de Stiinte Naturale 115 € 
Caciulata 07:20 Han Cozia 100 € 
Calimanesti 07:25 Catedrala Sfintii Apostoli Petru si Pavel 100 € 
Râmnicu Vâlcea 07:45 Benzinaria Petrom / Calea lui Traian 269B / la Pasarela Nord. 100 € 
Pitești 09:00 Benzinaria Socar, Str. Exerciţiu, nr. 14 97 € 
**Galaṭi 07:00 McDonald's 115 € 
**Brăila 07:30 Plantelor, Billa pe Bz-ului 115 € 
*Iaṣi 03:15 Benzinaria Socar, Iasi Bahlui/Splai Bahlui, mal drept, nr.32 120 € 

*Roman 04:45 Benzinaria Socar, Roman / Str. Ştefan cel Mare, nr. 258, Roman 110 € 
Bacău 05:45 Parcarea Stadionului Municipal 110 € 
 Adjud 06:45 Benzinaria Socar, Adjud / Str. Republici 115 € 
Focṣani 07:20 Benzinăria Mol 110 € 
Râmnicu Sărat 08:00 Benzinăria Petrom 110 € 
Buzău 08:45 Benzinaria Socar /Şos. Nordului, nr. 11 105 € 
Urziceni 09:40 Parcare Lukoil – sens giratoriu 95 € 

 
*Transfer la Bacau 
**Transfer la Buzau   
 Transferurile sunt valabile pentru minimum 4 persoane / localitate;   
 In insula Zakynthos se traverseaza cu ferry, cu autocarul, din portul Killini in Zakynthos Town (11 eur/pers/sens); 
 
OBSERVATII 
- Tariful pentru supliment autocar / un singur sens este 50 € din Bucuresti, la care se adauga suplimentele din tara; 
- Tariful pentru supliment autocar / retur la 14 nopti este 100 € din Bucuresti, la care se adauga suplimentele din tara; 
- Orele de imbarcare sunt informative si pot suferi modificari in functie de trafic; 
- Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de intalnire cu cel putin 30 de minute inainte de ora stabilita; 
- Transferurile se efectueaza cu autoturism, microbuz, minibus sau autocar, in functie de marimea grupului; 
- Distribuirea locurilor in autocar se face in ordinea inscrierii; 
- Autocarele sunt licentiate, clasificate si dotate cu climatronic, scaune rabatabile si instalatie audio-video. 
 


