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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 DIN: Bucuresti( 2 zboruri) și Cluj Napoca  
 
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 

29.02 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu    

REDUCERE 15%  
aplicată până la 

30.04 

OFERTĂ SPECIALĂ 
Locuri limitate 

26.05, 15.09, 22.09 769 € 615 € 654 € 692 € 

02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 08.09 839 € 671 € 713 € 755 € 

30.06, 07.07, 14.07, 01.09 874 € 699 € 743 € 787 € 

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 899 € 719 € 764 € 809 € 

Reducere cazare în cameră DBL cu pat suplimentar/ pers 20 € 

Supliment SGL 500 € 

Supliment  cameră superior 50 € 

Copil 0-1.99 ani GRATUIT;  
Un copil 2-13.99 plateste transportul 120 €+ 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 

 


