
 
 

              

 

 

Confort                      Plaja la Marea Egee – Insula Thassos 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

- în fiecare Miercuri - 

 

 
 

10 zile/ 7+2 nopți 

 

 
 
Ruta Banat: Baia Mare, Satu Mare, 
Oradea, Arad, Deva, Caransebes, Lugoj, 
Resita, Drobeta Turnu Severin, Orsova, 
Voiteg, Timisoara – cu iesire Moravita 
Ruta Bucuresti: Cluj, Chisinau, 
Suceava, Iasi, Târgu Mureṣ, Sighişoara, 
Brasov, Ploiesti, Alba Iulia, Sibiu, 
Rm.Valcea, Pitesti, Craiova, Slatina,  
Piatra Neamt, Bacau, Focsani, Buzau, 
Galati, Braila, Constanta, Bucuresti – cu 
iesire Giurgiu 
 

 
 

25 euro/pers. 
 

 
 
- autocarele agenţiei sunt cele mai 

moderne din industria turistică, toate 

clasificate la 3*, echipate cu sistem 

audio-video, aer condiţionat, scaune 

rabatabile.  

 - turiştii se vor prezenţa la locul de 

îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră 

mai devreme faţă de orele de plecare 

menţionate.  

 - pentru plecările din ţară pot apărea 

întârzieri pe traseu din diverse motive 

care nu ţin de agenţia noastră (trafic).  

 - aşezarea în autocar va fi realizată de 

către ghidul însoţitor conform 

diagramelor de îmbarcare (în funcţie de 

ordinea înscrierii turiştilor în agenţie).  

- autocarul face popasuri pe traseu la 

aproximativ 3 ore.   

 - clasificarea hotelurilor este dată de 

autorităţile în domeniu din ţara 

respectivă.  

- cazarea începe cu oră 14.00 în prima zi 

de sejur iar eliberarea camerelor se va 

face în funcţie de regulamentul intern 

al fiecărei unităţi de cazare, în jurul 

orelor 09.00. 

 

 

 
ZIUA 1  - Către  Grecia...  

  Întâlnire cu însoţitorul de grup la locul şi 

ora stabilite în diagrama de îmbarcări 

anexată. Ne îndreptăm spre insulă Thassos pe 

traseul ales şi în funcţie de oraşul de 

îmbarcare. Pe timpul nopţii vom traversa 

Bulgaria. 

ZIUA 2  - Thassos, insula de smarald 

     În cursul dimineţii vom intra în Grecia şi 

ne vom îndrepta spre Kavala, al doilea oraş 

ca importanță geografică şi istorică din 

regiunea Macedonia  şi apoi spre portul 

Keramoti unde ne îmbarcăm pe ferry-boat 

pentru a traversa Marea Egee şi a ajunge în  

Insula Thassos. După circa 30 minute păşim 

pe tărâmul insulei de smarald în capitala 

acesteia, Limenas. Cazare. 

 

ZIUA 3 – 8  Vă propunem să participați la 

urmatoarele excursii opționale: 

* Plimbare cu vaporaşul: plecăm din 

staţiune şi imediat ce ieşim din port vom 

servi o gustare, o cafea şi vom admira 

peisajul. Facem prima oprire pentru pescuit. 

Amatorilor li se vor da unelte speciale, cu 

momeală gata pregătită. Următoarea oprire 

este pentru baie şi distracţie, până se prepară 

prânzul barbeque pe care îl veţi servi pe 

vaporaş. Mâncăm legănaţi de valurile mării, 

apoi ne plimbăm de-a lungul coastei şi mai 

oprim în câteva golfuleţe pentru înot. Pe vas 

putem face plajă, dar găsim şi locuri 

umbroase, muzică şi atmosferă de vacanţă.   

   

 * Kavala, oraşul amfiteatru: Traversăm pe 

continent cu ferry-boat-ul, mergând spre 

Kavala. Pe drum, ghidul ne va povesti istoria 

oraşului şi vom admira superba panoramă a 

acestuia înainte de a intra în oraş. Toate 

casele au aici vedere spre mare. În Kavala 

avem program liber, putem merge să vizităm 

cetatea, Imaretul turcesc, casa lui Mehmet 

Ali, Biserica Sf. Nicolae, apeductul roman, 

sau putem opta pentru o partidă de shopping 

la cele mai renumite magazine, unde în 

permanenţă sunt colecţii noi şi preţuri 

accesibile. Putem merge la o cafea pe malul 

mării, la cochetele terase de lângă port. 

* Seara grecească (recomandată tuturor 

celor care ştiu să se distreze): Seara 

grecească se organizează în satul de munte 

Theologos, într-o tavernă special amenajată. 

Programul începe cu deschiderea bufetului 

(preparate din carne de miel şi pui, 

garnituri, salate greceşti), vinurile sunt la 

discreţie pe tot parcursul serii. Muzică 

bozouki live, cântăreţi, dansatori, melodii şi 

costume tradiţionale, dans cu cadână ne vor 

ademeni pe tot parcursul serii să participăm 

la program. La închiderea programului, 

moment special: cerc de foc pe scenă, în 

mijlocul căruia se dansează şi se sparg 

farfurii.  

   

 * Turul insulei Thassos: Pornim spre 

partea de N-V a insulei. Facem o scurtă 

oprire pentru a admira peisajul şi apoi ne 

îndreptăm către Mânăstirea Arhanghelului 

Mihail. Această mânăstire este un loc 

spectaculos, amplasată pe stânci, deasupra 

mării, are o legendă frumoasă şi o comoară 

nepreţuită: Sf. Cui cu care a fost răstignit 

Iisus. Vom vizita Mânăstirea, vom bea Apă 

Sfântă adusă de măicuţe din  izvorul ce 

curge în peşteră şi apoi ne vom îndrepta 

către Aliki. În Aliki vizităm ruinele vechilor 

temple, amplasate superb pe malul mării, 

fostă carieră de marmură. Mergem apoi în 

satul tradiţional macedonean Panagia, 

cunoscut pentru Biserica închinată Fecioarei 

Maria şi pentru fabrica de ulei de măsline. 

Mergem să gustăm renumita miere de pin 

produsă în Thassos. Facem ultima oprire pe 

cea mai mare şi mai frumoasă plajă a 

insulei, Golden Beach, unde ne vom delecta 

aproximativ 2 ore în valurile mării.  

 

ZIUA 9  - Către România... 

În cursul după-amiezii ne vom îmbarca pe 

ferry - boat pentru a traversa Marea Egee şi 

pentru a ajunge pe partea continentală a 

Greciei. Ne vom continua călătoria spre 

România pe traseul Kavala - Seres - 

Promahonas – Kulata Sofia – România. 

 

ZIUA 10 - Din nou acasă !!! 

Sosim în Romania în cursul dimineții în 

funcție de condițiile de trafic și de 

formalitațile vamale. 

  

Durată 

Plecări din 

 
 

u/ 

Avans la înscriere 

Bine de știut 

Plecări 

THASSOS 
 

REDUCERE 

de până la 40% 
 



 

 

HOTEL AEOLIS THASSOS PALACE 4* 

- demipensiune / all inclusive – 
www.aeolis-thassos.gr 

Construit în anul 2011, Hotelul Aeolis Thassos Palace 4* este compus dintr-o clădire cu două etaje, oferindu-

le turiştilor camere noi şi elegante. 

Localizare: Hotelul Aeolis Thassos Palace 4* este situat în partea de sud-est a insulei Thassos, în staţiunea 

Astris, o aşezare mică şi liniştită, la numai 200 de metri de plajă. Distanţa faţă de aeroportul din Kavala este 

de 90 de km. Hotelul Aeolis se află situat la 7 km de oraşul Potos, iar distanţa faţă de cea mai aproapiată 

staţie de autobuzestede 200 de metri. 

Plaja: Hotelul Aeolis dispune de plajă privată cu pietricele amenajată cu şezlonguri şi umbreluţe gratuite. La 

doar 2 km distanţă de hotel de află frumoasa plajă cu nisip Psili Ammos. Transferul la această plajă se poate 

face cu shuttle bus-ul (gratuit). 

Facilităţi hotel: Hotelul Aeolis Thassos Palace 4* pune la dispoziţia turiştilor săi următoarele facilităţi: 

restaurant, recepţie deschisă 24 ore, terasă, bar, acces la internet Wi-Fi gratuit, parcare gratuită, centru SPA, 

salon de înfrumuseţare, salăde jocuri (darts, biliard), sală de fitness, saună, piscină exterioară pentru adulţi cu 

secţiune pentru copii unde şezlongurile şi umbreluţele sunt gratuite, loc de joacă pentru copii, cât şi un bar la 

piscină, schimb valutar. 

Facilităţi camere: Camerele sunt spaţioase şi sunt dotate cu aer condiţionat gratuit, balcon, seif, baie cu 

cabină de duş/cadă şi uscător de păr, frigider, telefon, TV prin satelit, internet gratuit.Camerele sunt standard 

şi permit cazarea a 2 copii în cameră cu 2 adulţi. Există şi posibilitatea unui baby cot la cerere.Camerele pot 

avea vedere la piscină, grădină sau mare.  

Sport şi agrement: Sporturile nautice se pot practica la o distanţă de 2 km faţă de hotel (contra cost). Cei 

care doresc animaţie pe timpul nopţii, pot merge în Potos, un oraş cunoscut pentru numeroasele sale atracţii 

pentru viaţa de noapte.  

*Cazare cu demipensiune. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers.  

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare in fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
EARLY 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

40% aplicată 

până la 29.02 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

35% aplicată 

până la 30.04 

Locuri 

limitate 

11.05*, 18.05*, 

25.05* 
330 € 198 € 215 € 231 € 

28.09* 399 € 239 € 259 € 279 € 

01.06, 14.09, 21.09 409 € 245 € 266 € 286 € 

08.06, 07.09 449 € 269 € 292 € 314 € 

15.06 499 € 299 € 324 € 349 € 

22.06, 29.06, 

06.07, 31.08 
580 € 348 € 377 € 406 € 

13.07 613 € 368 € 398 € 429 € 

20.07,27.07,03.08,

10.08,17.08,24.08 
665 € 399 € 432 € 466 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
25 € 

Supliment SGL 290 € 

Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani la 

cazare în DBL cu pat suplimentar 
35 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-11.99 ani plătește transportul; 

Al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.03, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

De până la 40% la cazare 
Ofertă limitată pană la epuizarea locurilor 

 

 

 

 

La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni. Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. Pentru a putea 

ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat. Adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 
 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare cu Demipensiune*/ 

All Inclusive;  

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar);  

Asistență turistică. 

 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice și programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti Thassos - 

Keramoti 10 €* /persoană 

 

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 
 

 

 

 

**Reducerile şi suplimentele se 

calculează din tariful standard. 

Formalități 

http://www.aeolis-thassos.gr/


HOTEL AERIA 3* 

- demipensiune / all inclusive - 
www.aeria.gr 

 

REDUCERE 

De până la 40% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 

 

Hotelul Aeria 3* a fost construit în anul 1992 şi îşi aşteaptă oaspeţii cu servicii prietenoase şi 

facilităţi avantajoase. 

Localizare: Hotelul Aeria 3* este situat în partea sudică a insulei, în zona Astris la aproximativ 

200 de metri distanţă de plajă.Distanţa până la aeroportul din Kavala este de aproximativ 90 km. 

Hotelul este amplasat la 7 km de oraşul Potos, iar distanţa faţă de cea mai aproapiată staţie de 

autobuz este de 200 de metri. 

Plaja: Turiştii pot folosi plaja privată de la hotel Aeolis aflată la 200 de metri distanţă. Plaja este 

cu pietricele, amenajată cu şezlonguri şi umbreluţe. Pentru a fi gratuite condiţia este să se facă 

consumaţie de la barul de pe plajă.Existătransfer shuttle bus (gratuit) spreplaja Psili Ammos la 2 

km. 

Facilităţi hotel: Hotelul Aeria 3* dispune de o clădire principală cu recepţiedeschisă 24 h, 

restaurant, room service, bar, snack bar, internet wireless în întregul hotel gratuit, gradină, terasă 

şi parcare gratuită.  

Facilităţicamere: Camerele sunt împărțite în trei clădiri tip bungalow şi sunt dotate cu TV 

Satelit, telefon, aer condiţionat (inclus în preț), radio, minifrigider, baie cu duș/cadă și balcon cu 

vedere laterală la mare sau la grădină. 

Alte informaţii: Hotelul acceptă animale de companie de talie mică. 

*Cazare cu demipensiune. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
EARLY  

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

40% aplicată, 

până la 29.02 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 30.04 

Locuri 

limitate 

11.05*, 18.05* 248 € 149 € 174 € 191 € 

25.05*, 28.09* 299 € 179 € 209 € 230 € 

01.06 330 € 198 € 231 € 254 € 

14.09, 21.09 349 € 209 € 244 € 269 € 

08.06, 07.09 399 € 239 € 279 € 307 € 

15.06 409 € 245 € 286 € 315 € 

22.06, 29.06, 06.07 459 € 275 € 321 € 353 €  

13.07, 31.08 473 € 284 € 331 € 364 € 

20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 

17.08, 24.08 

525 € 315 € 368 € 404 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 250 € 

Reducere al 2-lea copil 2-11.99 ani la 

cazare în DBL cu pat suplimentar 
35 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-11.99 ani plătește transportul; 

Al doilea copil 0 -1.99 ani GRATUIT. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 15.03, 

60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

 

 

  

La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni. Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. Pentru a putea 

ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat. Adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 
 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare cu Demipensiune*/ 

All Inclusive; Însoţitor de grup din 

partea agenţiei (la autocar); 

Asistență turistică. 

 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno; Taxele de intrare 

la obiectivele turistice si programe 

opţionale; Alte taxe şi cheltuieli 

personale; Bilet ferry boat Keramoti 

Thassos - Keramoti 10 € */persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 

 
**Reducerile şi suplimentele se 

calculează din tariful standard. 

 

Copii care au gratuitate la cazare nu 

beneficiaza de pat! 

 

Formalități 

http://www.aeria.gr/


 

 

HOTEL ASTRIS SUN 3* 
-demipensiune- 

www.astrissunhotel.gr  

 
Înconjurat de grădini luxuriante verzi, cu măslini şi pini înalţi, hotelul Astris Sun este alegerea 

perfectă pentru o vacanţă de neuitat într-o atmosferă caldă şi primitoare. 

Localizare: Hotelul Astris Sun 3* a fost deschis în anul 1996 şi este situat în staţiunea Astris, 

aproape de cele mai bune plaje ale insulei Thassos (Astris, Psili Ammos, Salonikios şi Alice). 

Hotelul Astris Sun este localizat în partea de sud a insulei Thassos, la aproximativ 200 de metri de 

plajă şi la 8 km de staţiunea Potos. Distanţa faţă de cea mai apropiată staţie de autobuz este de 

doar 100 de metri, iar aeroportul din Kavala este la aproximativ 90 km. 

Plaja: Plaja este publică cu nisip şi pietricele. Şezlongurile şi umbreluţele sunt contra cost, dar cei 

ce aleg sa consume băuturi de la barul de pe plajă pot beneficia de un set gratuit. 

Facilităţi hotel: Hotelul Astris Sun a fost renovat în anul 2012 şi pune la dispoziţia oaspeţilor săi 

recepţie 24 h, un restaurant à la carte (turiştii pot alege din 4 feluri de mâncare), snack bar, lobby 

bar, acces internet, piscină, bar la piscină, terasă, teren de tenis, tenis de masă şi parcare gratuită.  

Facilităţi camere: Toate camerele hotelului Astris Sun dispun de TV, radio, telefon, frigider, aer 

condiţionat (conta cost – 5 €/zi.cameră), acces internet Wi-Fi gratuit, seif şi balcon. Camerele nu 

au chicinetă şi pot fi duble sau triple cu vedere la mare, la piscină sau la gradină. Baby cot 

disponibil la cerere (gratuit). 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD FIRST BOOKING 
EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 40% 

aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 35% 

aplicată, până la 

31.05 

Locuri limitate 

11.05 215 € 129 € 140 € 151 € 

18.05, 21.09 232 € 139 € 151 € 162 € 

25.05, 01.06 264 € 158 € 172 € 185 € 

08.06, 15.06, 

07.09, 14.09 
299 € 179 € 194 € 209 € 

22.06, 29.06, 06.07 365 € 219 € 237 € 256 € 

13.07, 31.08 380 € 228 € 247 € 266 € 

20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 

17.08, 24.08 

427 € 256 € 278 € 299 €  

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 150 € 

           Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-12.99 ani plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.03, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

REDUCERE 

de pana la 40% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 
 

 

 
 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate 

sau paşaport valabil minim 6 luni.  

 Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii 

sub 18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 
 

 

 

Servicii incluse: 

 

7 nopţi cazare cu Demipensiune; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);  

Asistență turistică. 

 

 

Preţul nu include: 

 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 *€ /persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 
 

 

Formalități 

http://www.astrissunhotel.gr/


 

 

 

VILA ANASTASIA 
-self catering- 

 
Construită în anul 2000, vila Anastasia promite o vacanţă relaxantă la un buget accesibil 

tuturor tipurilor de turişti. 

Localizare: Vila Anastasia este încojurată de o grădină cu măslini ce oferă turiştilor o 

atmosferă relaxantă la aproximativ 1 km distanţă de plajă. Satul Potos este la doar la 7 

km distanţă, portul din Prinos la 55 km iar portul din Limenas la o distanţă de 

aproximativ 60 km. Aeroportul din Kavala este la aproximativ de 3 ore de mers  cu 

masina. 

Facilități vilă: Vila oferă servicii de self-catering şi pune la dispoziţia turiştilor internet 

Wi-Fi gratuit, terasă şi grădină. Turiştii pot folosi piscina de la Hotelul Aeria situat în 

imediata vecinătate. 

Facilități camere:Vila Anasatasia are în total 9 camere dotate cu TV, telefon, chicinetă, 

mini-frigider gratuit, aer condiţionat (5 euro/zi), uscător de par, terasă sau balcon. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST  

BOOKING 
EARLY BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în 

DBL/APP 

Loc în DBL/APP cu 

REDUCERE 35% 

aplicată, până la 

15.03 

Loc în DBL/APP cu 

REDUCERE 25% 

aplicată, până la 

15.05 

Locuri limitate 

DBL/APP 

11.05, 21.09 85 € 55 € 64 € 71 € 

18.05, 14.09 105 € 68 € 79 € 88 € 

25.05, 07.09 139 € 90 € 104 € 117 € 

01.06 150 € 98 € 113 € 126 € 

08.06 175 € 114 € 131 € 147 € 

15.06, 22.06, 31.08 199 € 129 € 149 € 167 € 

29.06, 06.07 214 € 139 € 161 € 180 € 

13.07, 20.07, 

27.07, 03.08, 

10.08, 17.08, 24.08 

249 € 162 € 187 € 209 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/ 

fiecare persoană 

10 € 

Supliment SGL 90 € 

Al treilea adult in apartament plateste integral (100%). 

           Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 60% pana 

pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

REDUCERE 

de pana la 35% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 

 

 

 
 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate 

sau paşaport valabil minim 6 luni.  

 Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii 

sub 18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 
 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);  

Asistență turistică. 

 

 

Preţul nu include: 

 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 *€ /persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 
 

 

Formalități 



 

ILIAS DELUXE APARTMENTS  
www.apartaments+ilias.com 

REDUCERE 

De pana la 45% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 

 

  
Golden Beach este un golf cu apă cristalină şi este faimoasă pentru nisipul său alb. Există mai multe activităţi 

disponibile pe plajă, inclusiv volei şi sporturi nautice cum ar fi scufundările, jet ski şi multe altele. Există chiar 

şi un taxi de apă careexecută trasee de două ori pe zi, între Skala Potamia, Skala Panagia, Makryammos şi 

Thassos Town. 

Apartmentele Ilias Deluxe sunt alegerea perfectă pentru cei care doresc să petreacă o vacanţă liniştită în insula 

Thassos.  

Localizare: Apartamentele Ilias se află în staţiunea Golden Beach, la 150 de metri de plajă. În apropiere de 

vilă se află numeroase baruri, restaurante, taverne şi magazine cu suveniruri.Portul din Limenas se află la 

aproximativ 15 km distanţă, iar aeroportul din Kavala la aproximativ 40 km. 

Facilităţi vilă:Unitatea de cazare este în regim self catering. Opţional se poate alege: mic dejun, prânz sau 

cină, mese care se vor servi la o tavernă din staţiune. 

Facilităţi camere:Toate cele 4 apartamente luxoase sunt dotate cu living şi chicinetă complet utilată, 

dormitor, TV, aer condiționat (contra cost - 5 €/zi/cameră), mini-bar şi balcon, unele au vedere către mare. 
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD FIRST BOOKING EARLY BOOKING 
OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în 

Apartament 

DBL/TPL 

Loc în DBL/TPL cu 

REDUCERE 45% 

aplicată, până la 

31.03 

Loc în DBL/TPL cu 

REDUCERE 35% 

aplicată, până la 

15.06 

Locuri limitate 

11.05 125 € 69 € 81 € 94 € 

18.05, 21.09 139 € 76 € 90 € 104 € 

25.05, 01.06, 

14.09 
180 € 99 € 117 € 135 € 

08.06, 15.06, 

07.09 
216 € 119 € 140 € 162 € 

22.06 269 € 148 € 175 € 202 € 

29.06, 06.07, 

31.08 
289 € 159 € 188 € 217 € 

13.07 306 € 168 € 199 € 230 € 

20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 

17.08, 24.08 

399 € 219 € 259 € 299 € 

Primul și al doilea copil 0-4.99 ani GRATUIT; 

Primul și al doilea copil 5-17.99 ani plătesc fiecare transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

Taverna Pefka : 

Supliment Mic dejun – 5 euro/persoana/zi 

Supliment Cina – 9 euro/persoana/zi 

Supliment Demipensiune – 13 euro/persoana/zi 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 

15.03, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

  Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

 

 
 

La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate 

sau paşaport valabil minim 6 luni. 

Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. Pentru a putea 

ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 
 

 

 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare;  

Însoţitor de grup;  

Asistență turistică. 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno; Taxele de intrare 

la obiectivele turistice si programe 

opţionale; Alte taxe şi cheltuieli 

personale; Bilet ferry boat 

Keramoti Thassos - Keramoti 10 €* 

/persoană. 

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului! 

Formalități 

http://www.apartaments+ilias.com/


 

 VILA ATINA    
www.studios-athina.gr 

 
Fie că alegi un sejur relexant sau unul distractiv, Vila Atina din celebra staţiune Golden Beach este alegerea 

ideală. Vila este poziţionată ideal pentru iubitorii de plimbări în aer liber sau sesiuni de shopping, 

numeroase magazine fiind amplasate în apropiere. Portul din Limenas se află la aproximativ 15 km distanţă, 

iar aeroportul din Kavala la aproximativ 40 km. 

Localizare: Vila Atina este situate la poalele Muntelui Ypsarion, la numai 100 de metri distanţă de plaja cu 

nisip fin din Golden Beach, considerată a fi una dintre cele mai bune plaje din Europa. La 200 de metri 

distanţă de vilă se află supermarket-uri, cafe-baruri, restaurante şi taverne. 

Facilităţi vilă: Vila Atina pune la dispoziţia oaspeţilor săi internet Wi-Fi gratuit în zonele publice, gradină, 

grătar, parcare.  

Facilităţi camere: Camerele vilei sunt confortabile, moderne şi spatioase, decorate cu bun gust şi extrem de 

atractive. Acestea sunt echipate cu bucătărie complet utilată, frigider, TV prin satelit şi aer condiţionat 

(contra cost - 5 €/zi/cameră), baie cu duş/cadă, uscător de păr, balcon sau terasă. 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

35% aplicată, 

până la 31.03  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 15.05  

Locuri  

limitate 

11.05,18.05 75 € 49 € 53 € 61 € 

25.05, 21.09 99 € 64 € 69 € 80 € 

01.06, 14.09 119 € 77 € 83 € 96 € 

08.06, 07.09 139 € 90 € 97 € 113 € 

15.06 199 € 129 € 139 € 161 € 

22.06, 29.06, 

06.07, 13.07, 

24.08, 31.08 

260 € 169 € 182 € 211 € 

20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 17.08 
300€ 195 € 210 € 243 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 110 € 

Un copil 0-4.99 GRATUIT; Un copil 5-11.99 plateşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare -75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia -85 €. 
Suplimente Taverna Alkion : 

Mic dejun – 5 euro/persoana/zi ;  

Cina – 9 euro/persoana/zi ;  

Demipensiune – 13 euro/persoana/zi 

 

 Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare.  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. 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 

 

REDUCERE 

De pana la 35% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea locurilor 

 

 

 

La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni. Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia recomandă 

să aveţi. Pentru a putea ieşi din ţară, 

copiii sub 18 ani trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

să călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui care 

nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; 

adultul care îi însoţeşte, în cazul în 

care nu este unul dintre părinţi, 

trebuie să aibă cazier judiciar pe care 

să îl prezinte la frontieră. 

 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare; 

 Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar); 

Asistenta turistica. 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale; 

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti Thassos - 

Keramoti 10 €* /persoană. 

 

* Tariful biletului de ferry boat poate 

suferi modificări din cauza creșterii 

costului combustibilului! 

 
 

Formalitati 

http://www.studios-athina.gr/


 

VILA ELISABETA 

 
Vila Elisabeta se bucură de una dintre cele mai bune amplasări din insula Thassos, în staţiunea 

Golden Beach, asigurându-vă o vacanţă liniştită la malul Mării Egee. Portul din Limenas se află 

la aproximativ 15 km distanţă, iar aeroportul din Kavala la aproximativ 40 km. 

Localizare: Vila Elisabeta este situată în nordul insulei Thassos, într-un paradis verde al staţiunii 

Golden Beach, chiar pe plaja cu nisip fin. Portul din Limenas se află la aproximativ 15 km 

distanţă, iar aeroportul din Kavala la aproximativ 40 km.  

Plaja: Plaja Golden Beach este una dintre cele mai frumoase plaje ale insulei Thassos, fiind 

premiată cu 2 Steaguri Albastre. Plaja este lată cu nisip, există baruri şi taverne şi este amenajată 

cu umbreluţe şi şezlonguri contra cost. 

Facilităţi vilă: Vila Elisabeta oferă servicii în regim self-catering, grădină, parcare. În zonă se 

găsesc numeroase taverne de unde turiştii pot gusta din preparatele tradiţional greceşti. 

Facilităţi camere: Camerele spaţioase, de 2 sau 3 locuri sunt mobilate cu gust şi au în dotare 

chicinetă complet utilată cu vesela necesară şi plită electrică, TV, aer condiţionat (contra cost - 5 

€/zi/ cameră), mini-bar şi balcon. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 35% 

aplicată, până la 

31.03  

Loc în DBLcu 

REDUCERE 

25% aplicată, 

până la 15.05  

Locuri  

limitate 

11.05, 21.09 75 € 49 € 56 € 60 € 

18.05 99 € 64 € 74 € 79 € 

25.05, 14.09 119 € 77 € 89 € 95 € 

01.06, 07.09 139 € 90 € 104 € 111 € 

08.06 149 € 97 € 112 € 119 € 

15.06  179 € 116 € 134 € 143 € 

22.06  229 € 149 € 172 € 183 € 

29.06, 06.07 239 € 155 € 179 € 191 € 

13.07, 20.07, 31.08 265 € 172 € 199 € 212 € 

27.07, 03.08, 10.08, 

17.08, 24.08 
299 € 194 € 224 € 239 € 

Supliment SGL 110 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Un copil 0-4.99 GRATUIT; Un copil 5-13.99 plateşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare -75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

Taverna Pefka:   

Supliment mic dejun - 5 €/zi/persoana 

Supliment cina – 9 €/zi/ persoana 

Supliment demipensiune - 13 €/zi/ persoana 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.03, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 
 

REDUCERE 

De pana la 35% la cazare 

Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 

 

 

  
 

La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni.Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia recomandă 

să aveţi. Pentru a putea ieşi din ţară, 

copiii sub 18 ani trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

să călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui care 

nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; 

adultul care îi însoţeşte, în cazul în 

care nu este unul dintre părinţi, 

trebuie să aibă cazier judiciar pe care 

să îl prezinte la frontieră. 

 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare;  

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar); 

Asistenta turistica. 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti Thassos - 

Keramoti 10 € */persoană. 

 

* Tariful biletului de ferry boat poate 

suferi modificări din cauza creșterii 

costului combustibilului! 

 
 

Formalitati 



 

 

HOTEL GEORGES 
-mic dejun- 

 

Hotelul Georges construit în anul 1991 îţi garantează un concediu relaxant şi odihnitor. Acesta oferă servicii 

şi facilităţi de calitate fiind excelent pentru oaspeţii aflati în căutarea unui hotel de familie, înconjurat de 

vegetaţie luxuriantă şi flori, la un buget redus. 

Localizare: Hotelul Georges este situat în Limenas, la scurtă distanţă de magazinele şi tavernele 

tradiţionale din oraş şi la câţiva metri de port. De asemenea, plaja din Limenas se află la doar 800 de metri 

distanţă de hotel. Aeroportul din Kavala este la 25 de km distanţă. 

Plaja: Plaja publică este cu nisip şi pietricele amenajată cu umbreluţe si şezlonguri. 

Facilităţi hotel: Hotelul Georges a fost renovat în anul 2012 şi dispune de următoarele facilităţi: recepţie, 

acces gratuit la internet (în zonele publice), bar, parcare publică gratuită în apropiere, bar, piscină în aer 

liber, terasă. Micul dejun continental este servit zilnic în zona de luat masa.  

Facilităţi camere: Camerele hotelului au un stil minimalist şi dispun de aer condiţionat (6 euro/zi/cameră), 

televizor, minibar, baie privată, uscător de par, balcon.  

Alte informatii: Hotelul permite (la cerere) animale de companie de talie mică. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

40% aplicată, 

până la 29.02  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 30.04  

Locuri  

limitate 

18.05, 25.05, 

01.06, 14.09, 

21.09 

165 € 99 € 116 € 135 € 

07.09 167 € 100 € 117 € 137 € 

08.06, 15.06 199 € 119 € 139 € 163 € 

22.06, 29.06, 

06.07 
242 € 145 € 169 € 198 € 

13.07, 20.07, 

27.07, 03.08, 

10.08, 17.08, 

24.08, 31.08 

299 € 179 € 209 € 245 € 

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu 

pat suplimentar/fiecare persoană 
20 € 

Supliment SGL 90 € 

Un copil 0-4.99 GRATUIT; Un copil 5-11.99 plateşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.04, 60% pana pe 30.04 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

 

REDUCERE 

de pana la 40% la cazare 

Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 

 

 
 

 

La frontieră este obligatorie deţinerea 

unei cărţi de identitate sau paşaport 

valabil minim 6 luni. Nu este 

obligatorie asigurarea medicală de 

călătorie, însă, agenţia recomandă să 

aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii sub 

18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să călătorească 

cu cel puţin un adult însoţitor, să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi (sau 

al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat; adultul care îi 

însoţeşte, în cazul în care nu este unul 

dintre părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare cu Mic dejun;  

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar);  

Asistenta turistica. 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 €* /persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat poate 

suferi modificări din cauza creșterii 

costului combustibilului. 

 

Formalitati 



 

 

HOTEL PHILOXENIA INN 

                           - mic dejun - 

 
Hotelul Philoxenia Inn 3* a fost construit în anul 1991 şi este ideal pentru o vacanţă relaxantă, cu 

arhitectură neoclasică şi facilităţi moderne.  

Localizare: Hotelul Philoxenia Inn 3*este situat în Limenas, vis-à-vis de Muzeul de Arheologie, la 

aproximativ 200 de metri de plajă şi de portul Limenas. Este poziţionat la 100 de metri de centrul staţiunii, 

iar cea mai apropiată staţie de autobuz este la 800 de metri. Aeroportul din Kavala este la 25 de km distanţă. 

Plaja: Plaja publică este cu nisip şi pietricele şi este amenajată cu umbreluţe şi şezlonguri contra cost. 

Facilităţi hotel: Hotelul Philoxenia Inn 3* este înconjurat de o gradină de flori, şi oferă recepţie,  restaurant 

pentru servirea micului dejun, piscină cu şezlonguri şi umbreluţe gratuite, bar la piscină, bar în interior, 

lobby, internet gratuit.  

Facilităţi camere: Hotelul a fost renovat în 2014 şi are 24 de camere standard şi 3 studiouri. Camerele sunt 

decorate într-un mod special şi atrăgător şi au în dotare: telefon, TV, radio, internet Wi-Fi gratuit, aer 

condiţionat (contra cost – 5 €/cameră/zi), încălzire centralizată, frigider, seif (contra cost – 2 €/zi), baie, 

prosoape, uscător de păr, balcon.  

Alte informatii: Hotelul nu permite animale de companie. 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare În fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 29.02  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 

până la 30.04  

Locuri 

limitate 

11.05, 21.09 110 € 77 € 83 € 94 € 

18.05, 14.09 132 € 92 € 99 € 112 € 

25.05, 07.09 155 € 109 € 116 € 132 € 

01.06, 08.06 175 € 123 € 131 € 149 € 

15.06 222 € 155 € 167 € 189 € 

22.06, 29.06, 

06.07, 31.08 
242 € 169 € 182 € 206 € 

13.07, 20.07, 

27.07, 03.08, 

10.08, 17.08, 

24.08 

265 € 186 € 199 € 225 € 

Reducere cazare în DBL cu extra 

bed/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 115 € 

Un copil 0-4.99 GRATUIT; Un copil 5-11.99 plateşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare -75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

Supliment cina – la Taverna Mythos – 9 euro/persoana/zi 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

De pana la 30% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 
 

 

 

 

 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni. Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia recomandă 

să aveţi. Pentru a putea ieşi din ţară, 

copiii sub 18 ani trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

să călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui care 

nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; 

adultul care îi însoţeşte, în cazul în 

care nu este unul dintre părinţi, 

trebuie să aibă cazier judiciar pe care 

să îl prezinte la frontieră. 

 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare cu Mic dejun;  

Însoţitor de grup din partea agenţiei; 

Asistenta turistica. 

 

Preţul nu include : 

Transport autocar;  

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Bilet ferry boat Keramoti Thassos - 

Keramoti 10 € */persoană 

 

 * Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formalitati 



 

 

 

VILA FHILIPOS 

 

Vila Fhilipos a fost contruită în anul 1990 şi te invită să petreci o vacanţă relaxantă în capitala 

Insulei Thassos, oraşul Limenas. 

Localizare: Vila Filipos este situată în staţiunea Limenas, la numai câteva minute de plajă, 

foarte aproape de centrul staţiunii, într-o zonă liniștită. Distanţa faţă de aeroportul din Kavala 

este de aproximativ 25 km. 

Facilităţi vilă: Vila a fost renovată în anul 2011. Acestaare câte o bucătărie comună pe fiecare 

etaj, internet Wi-Fi (gratuit) și un grătar. Vila oferă servicii de self-catering. Opţional se poate 

alege una din variantele de masă: mic dejun, prânz sau cină, mese care se vor servi la tavern 

Mythos. 

Facilităţi camere: Camerele sunt dotate cu TV, telefon, frigider, aer condiționat (contra cost - 4 

€/ zi/ cameră), baie cu duș și balcon. 

Alte informatii: Hotelul permite (la cerere) animale de companie de talie mică. 
Transport autocar obligatoriu. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în 

DBL/TPL 

Loc în 

DBL/TPL cu 

REDUCERE 

50% aplicată, 

până la 29.02  

Loc în DBL/TPL 

cu REDUCERE 

35% aplicată, 

până la 15.05  

Locuri  

limitate 

11.05 30 € 15 € 20 € 23 € 

18.05 60 € 30 € 39 € 46 € 

25.05 90 € 45 € 59 € 68 € 

01.06, 21.09 100 € 50 € 65 € 76 € 

08.06, 14.09 129 € 65 € 84 € 98 € 

15.06, 07.09 149 € 75 € 97 € 113 € 

06.07, 13.07, 

24.08, 31.08 
178 € 89 € 116 € 135 € 

22.06, 29.06, 

20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 

17.08 

195 € 98 € 127 € 148 € 

Supliment SGL 60 € 

Un copil 0-4.99 GRATUIT; Un copil 5-11.99 plateşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

Taverna Mythos: 

Supliment mic dejun  -  5 €/zi/pers 

Supliment cina –  9 €/zi/pers 

Supliment demipensiune -  13 €/zi/pers 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

 

REDUCERE 

de pana la 50% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor  

 
 

 

La frontieră este obligatorie deţinerea 

unei cărţi de identitate sau paşaport 

valabil minim 6 luni. Nu este 

obligatorie asigurarea medicală de 

călătorie, însă, agenţia recomandă să 

aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii sub 

18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să călătorească 

cu cel puţin un adult însoţitor, să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi (sau 

al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat; adultul care îi 

însoţeşte, în cazul în care nu este unul 

dintre părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare;  

Însoţitor de grup din partea agenţiei; 

Asistenta turistica. 

 

 

Preţul nu include : 

Transport autocar obligatoriu. 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 €* /persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat poate 

suferi modificări din cauza creșterii 

costului combustibilului. 

 

Formalitati 



 

 

VILLA ALEXANDRA  
  

Limenas este capitala insulei Thassos, remarcându-se prin plaje frumoase şi panorame montane 

incredibile, baruri, cafenele şi restaurante. 

Localizare: Vila Alexandra este situată în centrul staţiunii Limenas, la numai câteva minute de mers pe 

jos de plajă. Distanţa faţă de aeroportul din Kavala este de aproximativ 25 km. 

Facilităţi vilă: Vila dispune de camere tip sudio pentru 2 sau 3 persoane. Restaurantele, tavernele, 

magazinele de suveniruri şi supermarket-ul se află şi ele la doar câteva minue de mers pe jos de vilă. 

Vila oferă servicii de self-catering. Opţional se poate alege mic dejun, prânz sau cină, servite la 

Taverna Mythos. 

Facilităţi camere: Majoritatea camerelor dispun de chicinetă, mini-frigider, TV, aer condiţionat doar 

în camerele de la etajul 2 şi contra cost - 4 euro/cameră/zi) şi baie cu duş. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare in fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST  

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

45% aplicată, 

până la 15.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

40% aplicată, 

până la 15.05 

Locuri  

limitate 

11.05 64 € 35 € 38 € 45 € 

18.05,25.05, 

01.06, 21.09 
108 € 59 € 65 € 76 € 

14.09 119 € 65 € 71 € 83 € 

08.06, 15.06, 

07.09 
139 € 76 € 83 € 97 € 

22.06, 29.06, 

06.07 
180 € 99 € 108 € 126 € 

13.07, 20.07, 

27.07, 03.08, 

10.08, 17.08, 

24.08, 31.08 

235 € 129 € 141 € 165 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 70 € 

           Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul. 
Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

Taverna Mythos :   

Supliment mic dejun  -   5 €/zi/persoana 

Supliment cina –   9 €/zi/persoana 

Supliment demipensiune - 13 €/zi/persoana 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

de pana la 45% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 

 

 

 
 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate 

sau paşaport valabil minim 6 luni. 

Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. Pentru a putea 

ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);  

Asistență turistică. 

 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 *€ /persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 
 

 

Formalități 



 

 

HOTEL ESPERIDES 3* 
- mic dejun bufet - 

www.esperides-thassos.com  

 
Hotelul Esperides 3* a fost construit în anul 1989 şi vă promite o vacanţa reuşită şi relaxantăcu momente de 

neuitat. Hotelul este locaţia ideală indiferent daca veţi alege un sezlong pe plaja cu nisip, sau să vă relaxaţi la 

piscină.  

Localizare: Hotelul Esperides 3* este situat la 50 de metri de plajă, într-o zonă liniştită, la 4 km de Limenas 

în zona Pahis. Aeroportul din Kavala este la aproximativ 25 de km distanţă. 

Plaja: Hotelul oferă acces la o plajă mică, liniştită şi curată, amenajată cu şezlonguri şi umbreluţe, 

însăturiştii pot alege şi plaja publică Phasis Beach situată în imediata apropiere la aproximativ 300 de metri 

distanţă. 

Facilităţi hotel: Renovat în anul 2013, Hotelul Esperides 3* este un hotel elegant compus din 4 clădiri. 

Acesta ce dispune de recepție, restaurant, lobby bar, piscină pentru adulți și copii cu umbreluţe şi şezlonguri, 

bar la piscină unde se pot servi băuturi răcoritoare şi cocktail-uri și o grădină frumoasă. Restaurantul 

hotelului serveşte preparate din bucătăria grecească şi internaţională pe o terasă în aer liber. Oaspeţii 

beneficiază de internet Wi-Fi gratuit în zonele publice şi de parcare gratuită.  

Facilităţi camere: Hotelul are 52 de camera dotate cu baie cu duş, televizor, radio, minifrigider, seif, 

telefon, aer condiţionat (inclus în preţ) şi balcon. Camerele pot fi single, duble sau duble cu pat suplimentar, 

cu vedere la gradină sau la mare. 

Alte informatii: Hotelul permite (la cerere) animale de companie de talie mică. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST  

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

35% aplicată, 

până la 15.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 

până la 31.05 

Locuri 

limitate 

11.05 137 € 89 € 103 € 110 € 

18.05, 25.05, 

01.06, 21.09 
151 € 98 € 113 € 121 € 

14.09 165 € 107 € 124 € 132 € 

08.06, 15.06, 07.09 199 € 129 € 149 € 159 € 

22.06 270 € 176 € 203 € 216 € 

29.06, 06.07, 

13.07, 24.08, 31.08 
305 € 198 € 229 € 244 € 

20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 17.08 
368 € 239 € 276 € 294 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 125 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plătește transportul. 
Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare -75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 € 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

 

REDUCERE 

de pana la 35% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 

 

 

 

 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate 

sau paşaport valabil minim 6 luni.  

 Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii 

sub 18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare cu mic dejun bufet; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);  

Asistență turistică. 

 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 *€ /persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 

 

Formalități 

http://www.esperides-thassos.com/


 

 

HOTEL KAPAHI BEACH 3*+  
- mic dejun - 

 
Hotelul Kapahi Beach este un hotel de familie care îşi aşteaptă oaspeţii cu servicii prietenoase şi facilităţi 

avantajoase. Amplasat în Pefkari, pe plajă, hotelul impresionează prin istoria de peste trei decenii care se 

îmbină perfect cu facilităţile moderne pentru a satisface toate cerinţele oaspeţilor săi. 

Localizare: Hotelul Kapahi Beach este situat pe plaja premiată cu Steag Albastru din Pefkari, la 1 km de 

Potos şi la 2 km de centrul oraşului Limenaria. Hotelul se află la o distanţă de aproximativ 85 km de 

aeroportul din Kavala, iar portul din Limenas este la aproximativ 50 km. 

Plaja: Hotelul dispune de plajă privată cu nisip, amenajată cu şezlonguri şi umbreluţe, bar pe plajă. 

Facilităţi hotel: Hotelul Kapahi Beach pune la dispoziţia turiştilor săi următoarele facilităţi: recepţie, 

restaurant à la carte, bar, snack bar, aer condiţionat, mini market, închirieri auto, cameră de bagaje, terasă cu 

vedere spre mare, zonă de plajă privată, parcare privată gratuită.  

Facilităţi camere: Camerele hotelului au dimensiuni de 15-17 m2 fiind decorate cu bun gust, în nuanţe calde, 

şi dispun de aer condiţionat gratuit, conexiune gratuită la internet, televizor, mini-bar, baie privată cu o duş 

sau cadă şi uscător de păr, balcon cu vedere la Marea Egee sau la gradină. Curăţenia se face zilnic, iar 

schimbarea prosoapelor se face o dată la 3 zile. 

Alte informatii: Hotelul permite animale de companie de talie mică. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 35% 

aplicată, până la 

31.03  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

aplicată, până la 

31.05  

Locuri 

limitate 

11.05 223 € 145 € 167 € 196 € 

18.05, 21.09 245 € 159 € 184 € 216 € 

25.05, 14.09 275 € 179 € 206 € 242 € 

01.06, 07.09 290 € 189 € 218 € 255 € 

08.06, 15.06 321 € 209 € 241 € 282 € 

22.06 337 € 219 € 253 € 297 € 

29.06, 06.07 354 € 230 € 266 € 312 € 

13.07, 24.08, 31.08 377 € 245 € 283 € 332 € 

20.07, 27.07, 03.08, 

10.08, 17.08 
399 € 259 € 299 € 351 € 

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 150 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-12.99 ani plătește transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin -70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare -75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu -80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia -85 €. 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare.  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. 

REDUCERE 

De până la 35% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea locurilor 

 

 

 

 

 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni. Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. Pentru a putea 

ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat. Adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare cu Mic dejun; 

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar);  

Asistență turistică. 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Bilet ferry boat Keramoti Thassos - 

Keramoti 10 € */persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări datorită 

creșterii costului combustibilului. 

 

 

 

Formalități 



 

 

HOTEL OLYMPION 3*  

- mic dejun - 

 

Renovat în anul 2006, Hotelul Olympion 3* oferăfacilităţi şi condiţii bune de cazare pentru o vacanţă reuşită 

la malul mării Egee. 

Localizare: Hotelul Olympion estelocalizat în centrul staţiunii Potos, una dintre staţiunile turistice cele mai 

frumoase şi mai cosmopolite din insula Thassos. Hotelul Olympion se află la 70 de metri de  magazine şi 

plajă, 35 km de Portul Limenas şi la 25 km de Portul Prinos. Plajele Psili Ammos şi Gremos se află la 3 km. 

Distanţa faţă de aeroportul din Kavala este de 84 km, iar faţă de capitala insulei Limenas este de 55 km.  

Plaja: Plaja staţiunii Potos este o fâşie lungă de nisip, pe alocuri presărată cu pietricele. Aceasta dispune de 

umbreluţe şi şezlonguri contra cost (aproximativ 8 euro pe set: 2 şezlonguri şi o umbrelă) şi este perfectă 

pentru cei ce iubesc sporturile de apă.  

Facilităţi hotel: Hotelul Olympion pune la dispoziţia oaspeţilor săi recepţie, restaurant, bar, salon cu TV, 

acces internet Wi-Fi în zonele publice gratuit, lift, terasă în aer liber acoperită şi o parcare privată gratuită. 

Hotelul nu acceptă animale de companie şi nu are piscină. 

Facilităţi camere 

Hotelul Olympion 3* deţine 54 de camere repartizate pe 2 etaje. Acestea pot fi single, duble sau triple şi 

suntdotate cu TV satelit, telefon, minibar, seif, aer condiţionat (contra cost 5 euro/ camera/ zi), balcon. Băile 

sunt dotate cu duş/cadă, uscător de păr.  

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 59 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 31.03  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

20% aplicată, 

până la 20.05  

Locuri 

limitate 

11.05 99 € 69 € 79 € 89 € 

18.05 126 € 88 € 101 € 113 € 

25.05, 21.09 139 € 97 € 111 € 125 € 

01.06, 08.06, 14.09 170 € 119 € 136 € 153 € 

07.09 199 € 139 € 159 € 179 € 

15.06 213 € 149 € 170 € 192 € 

22.06, 29.06, 

06.07, 13.07 

284 € 199 € 227 € 256 € 

20.07, 31.08 327 € 229 € 262 € 294 € 

27.07, 03.08, 

10.08, 17.08, 24.08 

355 € 249 € 284  € 320 € 

Reducere copil 6-11.99 ani în DBL 

cu pat suplimentar 
60 € 

Supliment SGL 150 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-5.99 ani plătește transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; 

Târgu Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 

€. 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

De până la 30% la cazare 

Ofertă limitată până la epuizarea 

locurilor 
 

 

 

 
 La frontieră este obligatorie deţinerea 

unei cărţi de identitate sau paşaport 

valabil minim 6 luni. Nu este 

obligatorie asigurarea medicală de 

călătorie, însă, agenţia recomandă să 

aveţi. Pentru a putea ieşi din ţară, copiii 

sub 18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să călătorească cu 

cel puţin un adult însoţitor, să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi (sau 

al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. Adultul care îi 

însoţeşte, în cazul în care nu este unul 

dintre părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare cu Mic dejun; 

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar);  

Asistență turistică. 

 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Bilet ferry boat Keramoti Thassos - 

Keramoti 10 € */persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări datorită 

creșterii costului combustibilului. 

 

Formalități 



 

VILA DIMITRIS & MARLEN 

 
Vila Dimitris & Marlen a fost construită în anul 1996 şi oferă turiştilor posibilitatea petrecerii unei vacanţe 

economice şi liniştite într-o atmosferă relaxantă 

Localizare: Vila se află într-o zonă liniştită a staţiunii Potos, la aproximativ 10 minute de mers pe jos de 

plajă, aproape de drumul principal. Distanţa până în centrul oraşului este de aproximativ 500 de metri, 

aeroportul din Kavala este la aproximativ 84 km, iar portul din Limenas este la 55 km. 

Plaja: Vila are acces la plaja staţiunii Potos. Plaja este cu nisip, pe alocuri presărată cu pietricele. Umbreluţele 

şi şezlongurile sunt contra cost, aproximativ 8 euro pe set (2 şezlonguri şi o umbrelă) şi este perfectă pentru 

cei ce iubesc sporturile de apă. 

Facilităţi vilă: Vila este structurată pe 2 etaje şi pune la dispoziţia turiştilor o bucătărie comună. Vila nu 

dispune de piscină. 

Facilităţi camere: Camerele vilei sunt în număr de 15 şi sunt dotate cu TV, aer condiţionat (contra cost - 4 

€/cameră/zi), baie privată cu duş. Camerele pot fi single, duble sau duble cu pat suplimentar. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST  

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

50% aplicată, 

până la 29.02 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

35% aplicată, 

până la 31.05  

LOCURI 

LIMITATE 

11.05* 30 € 15 € 20 € 23 € 

18.05* 40 € 20 € 26 € 30 € 

25.05* 60 € 30 € 39 € 45 € 

*Transport autocar obligatoriu 

01.06, 21.09 99 € 50 € 64 € 74 € 

14.09 129 € 65 € 84 € 97 € 

08.06, 07.09 140 € 70 € 91 € 105 € 

15.06 170 € 85 € 111 € 128 € 

06.07, 13.07 180 € 90 € 117 € 135 € 

22.06, 29.06, 

20.07, 24.08, 

31.08 

210 € 105 € 137 € 158 € 

27.07, 03.08, 

10.08, 17.08 
265 € 133 € 172 € 199 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 75 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-12.99 ani plătește transportul. 
Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 
Taverna La Skarina 

Supliment mic dejun –  5 €/persoana/zi 

Supliment cina -   9 €/persoana/zi 

Supliment demipensiune -   13 €/persoana/zi 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 

15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

de pana la 50% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 
 

 

 
La frontieră este obligatorie deţinerea 

unei cărţi de identitate sau paşaport 

valabil minim 6 luni.  

 Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii sub 

18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să călătorească cu 

cel puţin un adult însoţitor, să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi (sau 

al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat; adultul care îi 

însoţeşte, în cazul în care nu este unul 

dintre părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare;  

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar); 

Asistenta turistica. 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 € */persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului! 
 

 

Formalitati 



 

VILA MEANDROS 

-self catering- 
Vila Meandros oferă facilităţi si servicii pe placul tău, dar şi o amplasare ideală care, cu siguranţă, 

îţi va capta interesul să mai revii: într-o zonă înconjurată de arbuşti şi flori, de altfel ceva specific 

pentru Thassos – Insula de Smarald a Greciei.  

Localizare: Studiourile Meandros se află în satul Potos, în imediata apropiere a străzii principale şi 

a centrului staţiunii, la 3 km de Limenaria şi la 55 km de capitala Limenas. Plaja este situată la 

scurtă distanţă de hotel: 200 de metri. Distanţa faţă de aeroportul din Kavala este de 84 km. 

Facilităţi hotel: Înconjurată de copaci şi flori, Vila Meandros este o oază de relaxare. Aceasta este 

nou construită şi oferă oaspeţilor grătar în aer liber, Wi Fi gratuit, parcare privată, gradină.  

Facilităţi camere: Camerele oferă televizor, aer condiţionat (5 euro/zi), chicinetă, frigider gratuit, 

baie, balcon mobilat.  
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 59 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST  

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 30% 

aplicată, până la 

15.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 25% 

aplicată, până la 

15.05  

LOCURI 

LIMITATE 

11.05 84 € 59 € 63 € 71 € 

18.05, 21.09 110 € 77 € 83 € 94 € 

25.05, 01.06, 

08.06, 07.09, 

14.09 

125 € 88 € 94 € 106 € 

15.06 155 € 109 € 116 € 132 € 

22.06, 29.06, 

31.08 
207 € 145 € 155 € 176 € 

06.07, 13.07, 

24.08 
234 € 164 € 176 € 199 € 

20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 

17.08 

265 €  186 € 199 € 225 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 95 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-12.99 ani plătește transportul. 
Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

Taverna La Skarina 

Supliment mic dejun –  5 €/persoana/zi 

Supliment cina -   9 €/persoana/zi 

Supliment demipensiune -  13 €/persoana/zi 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 

15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

de pana la 30% la cazare 

Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 

 

 

 
La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni.  

 Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii 

sub 18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare;  

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar); 

Asistenta turistica. 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 € */persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului! 
 

 

 

Formalitati 



 

HOTEL VILLA SUZI 

 
Vila Suzi a fost construită în anul 1999 şi reprezintă o unitate de cazare excelentă, oferind liniştite, 

curăţenie şi confort. 

Localizare: Situată în Skala Potamia, la aproximativ 100 de metri de plaja cu pietre (plaja cu nisip se 

află la aproximativ 500 de metri distanţă) şi la 600 de metri de centrul staţiunii. Portul din Limenas se 

află la aproximativ 15 km distanţă, iar aeroportul din Kavala la aproximativ 40 km. 

Plaja: Plaja cu nisip din Skala Potamia este una dintre cele mai frumoase plaje ale insulei Thassos, 

fiind premiată cu Steagul Albastru. Plaja este amenajată cu umbreluţe şi şezlonguri contra cost, există 

baruri şi taverne. Intrarea în apă este lină. 

Facilităţi vilă: Vila Suzi a fost renovată în anul 2011 şi oferă piscină exterioară cu şezlonguri şi 

umbrele gratuite, internet Wi-Fi în zonele publice şi parcare. 

Facilităţi camere: Camerele vilei sunt de tip studio pentru 2 şi 3 persoane şi dispun de chicinetă, TV, 

frigider, seif (contra cost – 2 €/cameră/zi), aer condiţionat (inclus în preţ), baie cu duş şi balcon. 

Alte informatii: Vila nu acceptă animale de companie. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  59 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST  

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

35% aplicată, 

până la 29.02 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 

până la 15.05 

Locuri 

limitate 

11.05 50 € 33 € 38 € 42 € 

18.05 70 € 46 € 53 € 59 € 

25.05, 01.06, 

14.09, 21.09 
99 € 64 € 74 € 83 € 

07.09 129 € 84 € 97 € 108 € 

08.06 170 € 111 € 128 € 143 € 

15.06 199 € 129 € 149 € 167 € 

22.06, 29.06 224 € 146 € 168 € 188 € 

06.07, 13.07, 

17.08, 24.08, 

31.08 

240 € 156 € 180 € 202 € 

20.07, 27.07, 

03.08, 10.08 
265 € 172 € 199 € 223 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 100 € 

           Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul. 
Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

Taverna Krambousa 

Supliment mic dejun –  5 €/persoana/zi 

Supliment cina -   9 €/persoana/zi 

Supliment demipensiune -  13 €/persoana/zi 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

de pana la 35% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 
 

 

 
 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate 

sau paşaport valabil minim 6 luni.  

 Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii 

sub 18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);  

Asistență turistică. 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 *€ /persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 
 

 

Formalități 



 

 

VILA ALEKOS 
www.studioalekos.gr 

 

Construită în stil tradiţional grecesc, Vila Alekos reprezintă alegerea ideala pentru o vacanţă 

frumoasă în insula Thassos. Vila beneficiază de facilităţi moderne de cazare şi amplasare 

strategică, aproape de plaja cu nisip şi de numeroase restaurante, baruri şi magazine. Portul din 

Limenas se află la aproximativ 15 km distanţă, iar aeroportul din Kavala la aproximativ 40 km. 

Localizare: Vila Alekos este situată central în staţiunea Skala Potamia, la 100 de metri de plaja cu 

nisip şi la 12 km de Limenas. 

Plaja: Plaja cu nisip din Skala Potamia este una dintre cele mai frumoase plaje ale insulei Thassos, 

fiind premiată cu Steagul Albastru. Pe plajă există baruri şi taverne, este amenajată cu umbreluţe şi 

şezlonguri contra cost (aproximativ 8 euro/set: 2 şezlonguri şi 1 umbrelă). Intrarea în apă este lină, 

plaja fiind recomandată şi pentru cei mici. 

Facilităţi vilă: Vila Alekos oferă studiouri moderne, gradină, grătar în grădină, iar în apropiere se 

găseşte o parcare privată gratuită pentru turiştii cazaţi aici. 

Facilităţi camere: Sudiourile au în dotare TV satelit, telefon, minibar/frigider, filtru de cafea, aer 

condiţionat (inclus în preţ), chicinetă, baie cu duş, balcon sau terasă cu vedere spre Marea Egee. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 15.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

20% aplicată, 

până la 15.05  

Locuri 

limitate 

11.05 79 € 55 € 63 € 71 € 

18.05 99 € 69 € 79 € 89 € 

25.05, 21.09 115 € 81 € 92 € 104 € 

01.06, 07.09, 14.09 135 € 95 € 108 € 122 € 

08.06 155 € 109 € 124 € 140 € 

15.06 175 € 123 € 140 € 158 € 

22.06, 29.06, 24.08, 

31.08 
199 € 139 € 159 € 179 € 

06.07, 13.07, 20.07, 

27.07, 03.08, 10.08, 

17.08 

221 € 155 € 177 € 199 € 

Reducere cazare în TPL/ fiecare 

persoană 
10 € 

Supliment SGL 95 € 

Un  copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil  5-11.99 ani plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

Taverna Krambousa 

Supliment mic dejun –  5 €/persoana/zi 

Supliment cina -   9 €/persoana/zi 

Supliment demipensiune -  13 €/persoana/zi 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 

15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

De până la 30% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 

 

 

 

 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni. Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. Pentru a putea 

ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat. Adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare;  

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar);  

Asistență turistică 

 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Bilet ferry boat Keramoti Thassos - 

Keramoti 10 € */persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 
 

 

Formalități 

http://www.studioalekos.gr/


 

 

VILA MUSES (ASMATON) 
www.asmaton-muses.gr  

 

Vila Muses este o oază de linişte şi relaxare, situată în pitorescul sat Skala Potamia. Peisajele mirifice, 

măslinii seculari şi atmosfera prietenoasă contribuie la crearea unui sejur de neuitat pentru întreaga 

familie. 

Localizare: Construită în anul 2006, Vila Muses este situată în una dintre cele mai pitorești așezări din 

Thassos, Skala Potamia, într-un mediu liniștit și prietenos la o distanță de plajă de 5 minute de mers pe 

jos și foarte aproape de minunata și cea mai mare plajă din Thassos (Golden Beach). Așezarea Skala 

Potamia se află la o distanță de 15 km de oraşul Limenas, iar aeroportul din Kavala la aproximativ 40 

km. 

Plaja:Vila are acces la plaja cu nisip din Skala Potamia, premiată cu Steagul Albastru. Pe plajă există 

baruri şi taverne, este amenajată cu umbreluţe şi şezlonguri contra cost (aproximativ 8 euro/set: 2 

şezlonguri şi 1 umbrelă). Plaja este recomandată şi pentru cei mici, intrarea în apă fiind lină. 

Facilităţi vilă: Vila dispune de loc de parcare, internet Wi-Fi gratuit, mașină de spălat în comun și fier 

de călcat. Micuţii oaspeţi se pot juca liberi în grădină. Tot aici, la loc umbrit, există şi o zonă de grătar. 

În centrul localității Skala Potamia veți găsi o gamă variată de magazine şi taverne. 

Facilităţi camere: Camerele au un stil aparte şi sunt denumite după numele muzelor: Kaliopi, Erato, 

Klio, Thalia şi Terpsichori. Suprafaţa acestora este de 22 m
2 

şi dispun de: TV, telefon, minibar, aer 

condiţionat, bucătărie completă, baie cu duş/cadă şi balcon sau terasă. 
 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST  

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc in STD 

Loc în STD cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 31.03 

Loc în STD cu 

REDUCERE 

20% aplicată, 

până la 31.05  

Locuri 

limitate 

11.05 79 € 55 € 63 € 71 € 

18.05 99 € 69 € 79 € 89 € 

25.05, 21.09 115 € 81 € 92 € 104 € 

01.06, 07.09, 14.09 135 € 95 € 108 € 122 € 

08.06 155 € 109 €  124 € 140 € 

15.06 175 € 123 € 140 € 158 € 

22.06, 29.06, 31.08 199 € 139 € 159 € 179 € 

06.07, 13.07 220€ 154 € 176 € 198 € 

20.07, 27.07, 03.08, 

10.08, 17.08, 24.08 
264 € 185 € 211 € 238 € 

Supliment SGL 90 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil  5-11.99 ani plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUCERE 

De până la 30% la cazare 
Ofertă limitată pană la epuizarea 

locurilor 

 

 

 

 

 

 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate 

sau paşaport valabil minim 6 

luni. Nu este obligatorie 

asigurarea medicală de călătorie, 

însă, agenţia recomandă să aveţi. 

Pentru a putea ieşi din ţară, 

copiii sub 18 ani trebuie să 

îndeplinească următoarele 

condiţii: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor, să aibă 

asupra lor acordul ambilor 

părinţi (sau al părintelui care nu-

i însoţeşte) legalizat la notariat. 

Adultul care îi însoţeşte, în cazul 

în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 
 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare;  

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);   

Asistență turistică. 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie 

şi asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice și programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti 

Thassos - Keramoti 10 €* 

/persoană. 
 

 

 

 
* Tariful biletului de ferry boat poate suferi 

modificări din cauza creșterii costului 

combustibilului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formalități 

http://www.asmaton-muses.gr/


VILA MUSES (ASMATON) 
www.asmaton-muses.gr 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în APT 

Loc în APT cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 15.03 

Loc în APT cu 

REDUCERE 

15% aplicată, 

până la 15.05  

Locuri  

limitate 

11.05 141 € 99 € 120 € 127 € 

18.05 159 € 111 € 135 € 143 € 

25.05, 21.09 165 € 116 € 140 € 149 € 

01.06, 07.09, 14.09 195 € 
137 € 166 € 176 € 

08.06 208 € 146 € 177 € 187 € 

15.06 225 € 158 € 191 € 203 € 

22.06, 29.06, 24.08,31.08 259 € 181 € 220 € 233 € 

06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 17.08 
270 € 189 € 230 € 243 € 

Reducere cazare în 

TPL/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 90 € 

Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil  5-11.99 ani plăteşte transportul;  

Al 2-lea copil 0-1.99 ani GRATUIT; Al 2-lea copil 2-11.99 ani plăteşte transportul. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; 

Târgu Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 

€. 
 

Taverna Blue Sea: 

     Supliment mic dejun  -   5 €/zi/persoana 

     Supliment cina –  9 €/zi/persoana 

     Supliment demipensiune –  13 €/zi/persoana 
 

 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asmaton-muses.gr/


 

VILA SOTI 

 
Vila Soti  a fost construită în anul 1999 şi se află aproape de una dintre cele mai frumoase plaje din 

insula Thassos, Golden Beach şi oferă oaspeţilor tot confortul necesar pentru o vacanţă reuşită. 

Localizare: Vila se află la doar 50 de metri de apele cristaline ale plajei Golden Beach, la doar 10 

metri de staţia de autobuz şi în imediata apropiere a supermarket-urilor, a tavernelor, barurilor şi 

cafenelelor, unde nu vei duce lipsă de nimic. Portul din Limenas se află la aproximativ 15 km distanţă, 

iar aeroportul din Kavala la aproximativ 40 km. 

Plaja: Golden Beach este una dintre cele mai frumoase plaje ale insulei Thassos, fiind premiată cu 

Steagul Albastru. Plaja este cu nisip, există baruri şi taverne, este amenajată cu umbreluţe şi şezlonguri 

contra cost (aproximativ 8 euro/set: 2 şezlonguri şi 1 umbrelă). Intrarea în apă este lină, plaja fiind 

recomandată şi pentru cei mici. 

Facilităţi vilă: Vila a fost renovată în anul 2000 şi are o grădină spaţioasă, dispune de un grătar ce 

poate fi folosit pe întreaga perioada a sejurului şi parcare. 

Facilităţi camere: Toate camerele vilei sunt dotate cu TV, frigider, aer condiţionat (contra cost – 5 

€/cameră/zi), baie cu duş şi verandă spaţioasă mobilată cu vedere la mare sau la munte.  

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST  

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 31.03 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 

până la 31.05 

Locuri  

limitate 

11.05 50 € 35 € 38 € 42 € 

18.05 70 € 49 € 53 € 58 € 

25.05, 14.09, 21.09 99 € 69 € 74 € 82 € 

01.06, 07.09 129 € 90 € 97 € 107 € 

08.06 170 € 119 € 128 € 141 € 

15.06 199 € 139 € 149 € 165 € 

22.06, 29.06 224 € 157 € 168 € 186 € 

06.07, 13.07, 17.08, 

24.08, 31.08 
240 € 168 € 180 € 199 € 

20.07, 27.07, 03.08, 

10.08 
265€ 186€ 199 € 220 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 110 € 

           Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul. 
Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

Taverna Pefka : 

     Supliment mic dejun  -   5 €/zi/persoana 

     Supliment cina –  9 €/zi/persoana 

     Supliment demipensiune –  13 €/zi/persoana 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

de pana la 30% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 
 

 

 
 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate 

sau paşaport valabil minim 6 luni.  

 Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii 

sub 18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);  

Asistență turistică. 

 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 *€ /persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 
 

 

Formalități 



 
 

VILA VERGINA 

 

Localizare: Vila Vergina a fost construită în anul 2000 şi se află în staţiunea Skala Potamia la numai 

80 de metri de plajă şi la 150 de metri de centrul staţiunii. Portul din Limenas se află la aproximativ 

15 km distanţă, iar aeroportul din Kavala la 40 km. 

Plaja: Plaja cu nisip din Skala Potamia renumită pentrufrumuseţea sa,este amenajată cu umbreluţe şi 

şezlonguri contra cost (aproximativ 8 euro/set: 2 şezlonguri şi 1 umbrelă), baruri şi taverne.  

Facilităţi vilă: Vila Vergina a fost renovată în anul 2010 şi pune la dispoziţia turiştilor o grădină 

frumos amenajată, grătar, acces internet Wi-Fi şi parcare cu locuri limitate.Vila oferă servicii de self-

catering. Opţional se poate alege una din variantele de masă: mic dejun, prânz sau cină, mese care se 

vor servi la una din tavernele din staţiune. 

Facilităţi camere: Camerele vilei pot fi cu vedere la mare sau la gradină şi sunt dotate cu chicinetă, 

TV, telefon, aer condiționat (contra cost - 4 €/zi/cameră), mini-bar, balcon şi unele dintre ele au 

vedere către mare. 

Alte informatii: Vila nu acceptă animale de companie. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare În fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 15.03  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 

până la 15.05  

Locuri  

limitate 

11.05 84 € 59 € 63 € 71 € 

18.05, 21.09 110 € 77 € 83 € 94 € 

25.05, 01.06, 

08.06, 07.09, 

14.09 

125 € 88 € 94 € 106 € 

15.06 155 € 109 € 116 € 132 € 

22.06, 29.06, 

31.08 
207 € 145 € 155 € 176 € 

06.07, 13.07, 

24.08 
234 € 164 € 176 € 199 € 

20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 

17.08 

265 € 186 € 199 € 225 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 95 € 

Un copil 0-4.99 GRATUIT; Un copil 5-13.99 plateşte transportul. 
Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; 

Târgu Mureṣ, Iaṣi, Sibiu- 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85€ 

Taverna Blue Sea: 

Supliment mic dejun – 5 €/persoană/zi 

Supliment cină –  9 €/ persoană/zi 

Supliment demipensiune –  13 €/ persoană/zi 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

de până la 30%  la cazare 

Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 
 

 

 
La frontieră este obligatorie deţinerea 

unei cărţi de identitate sau paşaport 

valabil minim 6 luni.  

 Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii sub 

18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să călătorească 

cu cel puţin un adult însoţitor, să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi (sau 

al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. Adultul care îi 

însoţeşte, în cazul în care nu este unul 

dintre părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare;  

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar);  

Asistență turistică. 

 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti Thassos - 

Keramoti 10 *€ /persoană. 

 

* Tariful biletului de ferry boat poate 

suferi modificări din cauza creșterii 

costului combustibilului! 
 

Formalitati 



 

              HOTEL SOCRATES PLAZA 3*+ 
– mic dejun – 

           www.socratesplazahotel.com 

 

Construit în anul 1995, Hotelul Socrates Plaza 3* din Skala Prinos, beneficiază de o vastă prezenţă în 

domeniul turistic şi vă garantează o vancanţă reuşită. Acest hotel mic și prietenos este ideal pentru cei 

care doresc să exploreze și să se bucure de insula Thassos într-o manieră relaxantă şi ferită de tumultul 

staţiunilor turistice. 

Localizare: Hotelul Socrates Plaza 3* se află în staţiunea Skala Prinos, la numai 50 de metri de plajă şi 

la câteva minute de staţia de autobuz. În apropierea hotelului se găsesc magazine şi taverne. Aeroportul 

din Kavala este situat la aproximativ 40 km, iar capitala insulei, Limenas este la aproximativ 17 km 

distanţă. 

Plaja: Hotelul are acces la plajacu nisip, amenajată cu şezlonguri şi umbreluţe (cotra cost - 5 euro/set: 2 

şezlonguri şi 1 umbrelă). 

Facilităţi hotel: Hotelul a fost renovat în anul 2014. La Socrates Plaza 3*, turiştii vor gasi un lobby cu 

TV şi acces la internet,  un restaurant pentru servirea micului dejun, piscină cu umbrele si şezlonguri 

gratuite, bar principal, bar la piscină, parcare gratuită, biliard, teren de tenis, gradină. O data pe 

săptamână în gradina hotelului se organizează barbeque. 

Facilităţi camere: Hotelul Socrate Plaza arecamere dotate cu mobilier modern, frigider, TV satelit, aer 

condiţionat (5 euro/cameră/zi), balcon, telefon, uscător de păr, chicinetă. 

Alte informatii: Hotelul nu acceptă animale de companie. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

BV/SV 

Loc în DBL 

BV/SV cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 15.03  

Loc în DBL 

BV/SV cu 

REDUCERE 

20% aplicată, 

până la 15.05  

Locuri 

limitate 

18.05 199 € 139 € 159 € 171 € 

25.05, 21.09 227 € 159 € 182 € 195 € 

01.06, 08.06, 

15.06, 14.09 
249 € 174 € 199 € 214 € 

07.09 284 € 199 € 227 € 244 € 

22.06, 29.06, 

06.07, 13.07, 

31.08 

321 € 225 € 257 € 276 € 

20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 

17.08, 24.08 

370 € 259 € 296 € 318 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 145 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-6.99 ani in DBL SV plăteşte transportul.  

Un copil 5-11.99 ani in DBL BV plăteşte transportul. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; 

Târgu Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80€; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85€ 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana pe 

15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

de pana la 30%  la cazare 

Oferta limitata pana la epuizarea 

locurilor 

 

 

 
La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni. Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. Pentru a putea 

ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare cu Mic dejun; 

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar); 

Asistenta turistica. 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale; 

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 € */persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări datorită 

creșterii costului combustibilului! 
 

Formalitati 

http://www.socratesplazahotel.com/


 

 

HOTEL RACHONI BAY 3* 

-demipensiune/ all inclusive- 

 
Hotelul Rachoni Bay 3* construit în anul 2000, asigură camere curate, dotate modern, personal amabil 

şi gata oricând să-ţi ofere tot ce ai nevoie. 

Localizare: Hotelul Rachoni Bay este situat pe plajă, la 900 de metri de Skala Rachoni şi la 4 km de 

Portul Prinos al insulei Thassos. Zona cu baruri, taverne şi magazine este la o scurtă plimbare de-a 

lungul ţărmului, iar staţia de autobuz se află la 300 de metri de hotel. Distanţa faţă de aeroportul din 

Kavala este de aproximativ 40 km, iar până în capitala insulei sunt aproximativ 16 km. 

Plaja: Hotelul dispunes de o mică plajă privată cu nisip, frumos amenajată cu şezlonguri şi umbreluţe. 

Aici vă puteţi relaxa la barul ce servește băuturi și gustări pe tot parcursul zilei. 

Facilităţi hotel: Hotelul Rachoni Bay a fost renovat în anul 2013 şi oferă recepţie deschisă 24 h, 

cameră de bagaje, restaurant (buffet), bar, snack-bar, internet Wi-Fi gratuit în zonele publice, biliard, 

bar la piscină, piscină cu secţiune pentru copii, şezlonguri şi umbrele la piscină şi plajă, loc de joacă 

pentru copii, grădină, centru fitness, tenis de masă, billiard, serviciu de închiriere maşini şi parcare 

gratuită. Serviciul babysitting poate fi disponibil la cerere.  

Facilităţi camere: Suprafaţa camerelor este de 20 m2 şi au în dotare TV, telefon, aer condiţionat 

(contra cost - 5 €/cameră/zi), frigider, uscător de păr, baie cu duş şi balcon. 

Alte informatii: Hotelul permite (la cerere) animale de companie de talie mică. 

Tarife cu demipensiune 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST  

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL HB 

Loc în DBL HB cu 

REDUCERE 35% 

aplicată, până la 

10.03 

Loc în DBL HB cu 

REDUCERE 25% 

aplicată, până la 

31.05 

Locuri  

Limitate DBL 

HB 

11.05, 18.05, 21.09 306 € 199 € 230 € 245 € 

25.05, 01.06, 14.09 321 € 209 € 241 € 257 € 

08.06, 07.09 368 € 239 € 276 € 294 € 

15.06 392 € 255 € 294 € 314 € 

22.06 423 € 275 € 317 € 338 € 

29.06, 06.07, 31.08 435 € 283 € 326 € 348 € 

13.07, 20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 17.08, 

24.08 

460 € 299 € 345€ 368 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
15 € 

Supliment SGL 250 € 

Reducere un copil 5-11.99 ani în 

cameră DBL cu pat suplimentar 
100 € 

Un copil 0-4.99 GRATUIT. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 

 

 

 

 

 

 

REDUCERE 

de pana la 35% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 

 

 

 
 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate 

sau paşaport valabil minim 6 luni.  

 Nu este obligatorie asigurarea 

medicală de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi.  

 Pentru a putea ieşi din ţară, copiii 

sub 18 ani trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

 

Servicii incluse: 

7 nopţi cazare cu 

Demipensiune/All Inclusive; 

Însoţitor de grup din partea 

agenţiei (la autocar);  

Asistență turistică. 

 

Preţul nu include: 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale;  

Bilet ferry boat Keramoti-Thassos-

Keramoti 10 *€ /persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 

Formalități 



 

HOTEL RACHONI BAY 3* 

-demipensiune/ all inclusive- 
Tarife cu All Inclusive 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST  

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL AI 

Loc în DBL AI 

cu REDUCERE 

35% aplicată, 

până la 10.03 

Loc în DBL AI 

cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 

până la 31.05 

Locuri  

Limitate 

DBL AI 

11.05, 18.05, 21.09 399 € 259 € 299 € 319 € 

25.05, 01.06, 14.09  421 € 274 € 316 € 337 € 

07.09 438 € 285 € 329 € 350 € 

08.06 458 € 298 € 344 € 366 € 

15.06 490 € 319 € 368 € 392 € 

22.06, 31.08 515 € 335 € 386 € 412 € 

29.06, 06.07, 24.08 530 € 345 € 398 € 424 € 

13.07, 20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 17.08 

568€ 369 € 426 € 454 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
15 € 

Supliment SGL 320 € 

Reducere un copil 5-11.99 ani în 

cameră DBL cu pat suplimentar 
100 € 

Un copil 0-4.99 GRATUIT. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; Târgu 

Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 €. 
 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTEL VILA NATASSA 3*  

- demipensiune – 
www.gerakoudis-hotels.gr  

 

Construit în anul 1989, Hotel Villa Natassa oferă servicii de înaltă calitate într-o atmosferă confortabilă 

și prietenoasă, înconjurat de o livadă de măslini, cu vedere panoramică asupra Mării Egee. 

Localizare: Hotel Villa Natassa este situat în Pachi, în regiunea Skala Rachoni, aproape de una dintre 

cele mai frumoase plaje din Thassos (300 m) şi la 7 km până în Portul din Skala Prinos. Distanţa până 

la cea mai apropiată staţie de autobuz este de 100 metri, iar distanţa până la aeroportul din Kavala este 

de aproximativ 40 km. 

Plaja: Plaja Pachis este la aproximativ 300 de metri de hotel şi este o plajă lungă, cu nisip moale şi 

pietricele netede. Plaja este amenajată cu umbreluţe şi şezlonguri contra cost. La aproximativ 250 de 

metri distanţă de hotel se află şi plaja Glifoneri, un mic golf pitoresc, înconjurat de o mulţime de pini. 

Aici intrarea în apă este lină, plaja micuţă cu nisip, ideală pentru familiile cu copii. 

Facilităţi hotel: Hotel Villa Natassa a fost renovat în anul 2011 şi dispune de două clădiri. Unitatea de 

cazare oferă restaurant, piscină pentru adulţi cu secţiune pentru copii, umbreluţe şi şezlonguri, bar, bar 

la piscină, terasă, loc de joacă pentru copii, seif, internet Wi-Fi gratuit, parcare gratuită.  

Facilităţi camere: Camerele pot fi duble sau triple şi sunt dotate cu baie (cadă sau duş), prosoape, 

televizor, telefon, radio, uscător de păr, minibar, aer condiţionat (5 €/cameră/zi), seif şi balcon. Unele 

camere dispun şi de chicinetă. La cerere vila pune la dispoziţie şi baby cot. 

Alte informatii: Hotelul permite (la cerere) animale de companie de talie mică. 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București  55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

40% aplicată, 

până la 15.03  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

35% aplicată, 

până la 31.05  

Locuri 

limitate 

11.05, 18.05 215 € 129 € 140 € 151 € 

25.05 248 € 149 € 161 € 174 € 

01.06, 08.06, 21.09 291 € 175 € 189 € 204 € 

15.06, 14.09 331 € 199 € 215 € 232 € 

22.06, 07.09 399 € 239 € 259 € 279 € 

29.06, 06.07, 13.07, 

24.08, 31.08 
425 € 255 € 276 € 298 € 

20.07, 27.07, 03.08, 

10.08, 17.08 
482 € 289 € 313 € 337 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
5 € 

Supliment SGL 180 € 

Reducere copil 2-11.99 ani în cameră 

DBL cu pat suplimentar 
70 € 

Primul copil 0-1.99 GRATUIT. 

Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; 

Târgu Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80€; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85€ 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

De până la 40% la cazare 

Ofertă limitata pană la epuizarea locurilor 

 

 

 

 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni. Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. Pentru a putea 

ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat. Adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare cu Demipensiune; 

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar);  

Asistență turistică. 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Bilet ferry boat Keramoti Thassos - 

Keramoti 10 € */persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări datorită 

creșterii costului combustibilului. 

 

Formalități 

http://www.gerakoudis-hotels.gr/


 

VILA VRANAS 
www.vranas.snn.gr  

 

Este locul perfect pentru o vacanţă într-un loc liniştit, dar în acelaşi timp aproape de taverne şi 

magazine, înconjurat de grădini de măslini la mai puţin de un minut distanţă faţă de plajă. 

Localizare: Apartamentele Vranas sunt situate la maximum 100 m de plajă, în satul pescăresc 

Skala Sotiros, la aproximativ 20 de minute de portul Thassos Town. 

Facilităţi vilă: Vila este structurată în 3 corpuri, punând la dispoziţia oaspeţilor săi următoarele 

facilităţi: tavernă, piscină, bar la piscină, grădină, spaţiu de odihnă special amenajat în fiecare 

corp de clădire. 

Facilităţi camere: Toate camerele acestei vile au în dotare TV satelit, telefon, aer condiţionat 

(inclus înpreţ), minibar/frigider, baie cu duş şi balcon sau terasă cu vedere spre grădină sau la 

mare. 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în APP 

Loc în APP cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 

până la 31.03  

Loc în APP cu 

REDUCERE 

15% aplicată, 

până la 31.05  

Locuri  

limitate 

11.05 65 € 49 € 55 € 59 € 

18.05, 21.09 105 € 79 € 89 € 95 € 

25.05, 01.06 119 € 89 € 101 € 107 € 

08.06, 07.09, 14.09 130 € 98 € 111 € 117 € 

15.06 170 € 128 € 145 € 153 € 

22.06, 29.06, 31.08 194 € 146 € 165 € 175 € 

06.07, 13.07, 20.07, 

27.07, 03.08, 10.08, 

17.08, 24.08 

220 € 165 € 187 € 198 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 85 € 

Primul şi al doilea copil 0-4.99 ani GRATUIT;  

Primul şi al doilea copil  5-14.99 ani plătesc fiecare transportul. 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timiṣoara, Voiteg - 55 €; Ploieşti, Arad, Lugoj - 60 €; Braṣov, Buzău, Pitești, Slatina, Oradea, 

Deva, Orṣova, Caransebeş, Reșiṭa - 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta 

Turnu Severin - 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare - 75 €; 

Târgu Mureṣ, Iaṣi, Sibiu - 80 €; Cluj Napoca, Chișinău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia - 85 

€. 
 

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

 

REDUCERE 

De până la 25% la cazare 
Ofertă limitata pană la epuizarea 

locurilor 

 

 

 

 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni. Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. Pentru a putea 

ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat. Adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare;  

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar);  

Asistență turistică. 

 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Bilet ferry boat Keramoti Thassos - 

Keramoti 10 € */persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 

 

 

 

 

 

Formalități 

http://www.vranas.snn.gr/


 

HOTEL TRYPITI BUNGALOWS 3* 
-demipensiune- 

 

Construit în anul 1992 Trypiti Bungalows este un hotel care îşi aşteaptă oaspeţii cu o atmosferă caldă şi 

numeroase modalităţi de relaxare,cu o serie de servicii moderne şi oportunităţi de petrecere a timpului 

liber. 

Localizare: Hotelul Trypiti Bungalows se bucură de o amplasare superbă, la doar 200 de metri distanţă 

de plaja Trypiti şi la 3 km de tavernele tradiţionale şi cafenelele din Limenaria. Hotelul oferă o 

frumoasă vedere panoramică spre livezile de măslini şi pădurile de pini. Distanţa până la cel mai 

apropiat port este de aproximativ 20 km (portul Ormos Prinou), iar aeroportul din Kavala este la 

aproximativ 60 km distanţă.Staţia de autobuz se află la 30 de metri de hotel. 

Plaja: Cea mai apropiată plajă este Tripity Beach. Plaja este cu nisip, iar la intrarea în apă sunt 

pietricele. 

Facilităţi hotel: Hotelul Trypiti Bugalows este format dintr-o clădire principală şi mai multe clădiri 

secundare (bungalow-uri). Acesta a fost renovat în anul 2012 şi dispune de recepţie, restaurant (buffet), 

bar, aer condiţionat, seif, închirieri auto, piscină în aer liber cu umbreluţe şi şezlonguri gratuite, 

gradină, terasă, parcare gratuită, biliard, tenis de masă. Pentru familiile cu copii, Trypiti Bungalows le 

pune la dispoziţie micuţilor un teren de joacă.  

Facilităţicamere: Camerele de hotel sunt decorate în nuanţe plăcute ochiului şi dispun de aer 

condiţionat/încălzire (disponibil conta costdoar în lunile iulie şi august),conexiune gratuită la internet, 

televizor, minibar, baie privată cu duş sau cadă, uscător de par, balcon privat cu vedere la piscină sau la 

peisajele pitoreşti. 

 

TRANSPORT 

Supliment transport autocar din București 55 €/pers. 

Plecări cu autocar în fiecare Miercuri; 

Intrare la cazare în fiecare Joi. 

Plecări 

 

STANDARD 
FIRST 

BOOKING 

EARLY 

BOOKING 

OFERTĂ 

SPECIALĂ 

Loc în DBL 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30% aplicată, 

până la 15.03  

Loc în DBL cu 

REDUCERE 

25% aplicată, 

până la 15.05  

Locuri  

limitate 

18.05, 21.09 235 € 165 € 176 € 193 € 

25.05, 01.06, 14.09 278 € 195 € 209 € 228 € 

08.06, 07.09 299 € 209 € 224 € 245 € 

15.06, 22.06 319 € 223 € 239 € 262 € 

29.06, 06.07, 13.07 355 € 249 € 266 € 291 € 

24.08, 31.08 399 € 279 € 299 € 327 € 

20.07, 27.07, 03.08, 

10.08, 17.08 
484 € 339 € 363 € 397 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar/fiecare persoană 
10 € 

Supliment SGL 160 € 

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plătește transportul. 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

Timişoara, Craiova, Calafat, Voiteg - 59 €; Ploieşti – 64 €; Arad – 65 €; Câmpina, Buzău, 

Piteşti, Slatina, Orșova, Drobeta – 69 €; Brașov, Sinaia, Focșani, Bistriţa, Brăila, Râmnicu 

Vâlcea - 74 €; Oradea, Lugoj, Deva, Reșița, Caransebeș -75 €; Galați - 79 €; Târgu Mureș, 

Sighișoara, Constanța, Sibiu, Bacău - 84 €; Cluj, Suceava, Piatra Neamț, Iași, Sebeş - 89 €; 

Baia Mare, Satu Mare - 90 €; Chişinău, Alba Iulia - 94 €. 
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat! 

 
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 euro/pers. la înscriere, 30% pana 

pe 15.12, 60% pana pe 31.03 si diferenta cu 30 de zile inainte de plecare. 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. 

REDUCERE 

De până la 30% la cazare 

Ofertă limitata pană la epuizarea locurilor 

 

 

 

 La frontieră este obligatorie 

deţinerea unei cărţi de identitate sau 

paşaport valabil minim 6 luni. Nu 

este obligatorie asigurarea medicală 

de călătorie, însă, agenţia 

recomandă să aveţi. Pentru a putea 

ieşi din ţară, copiii sub 18 ani 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să 

călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor, să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat. Adultul care îi însoţeşte, în 

cazul în care nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier 

judiciar pe care să îl prezinte la 

frontieră. 

 

Servicii incluse : 

7 nopţi cazare cu Demipensiune;  

Însoţitor de grup din partea agenţiei 

(la autocar);  

Asistență turistică. 

 

 

Preţul nu include : 

Asigurare medicală de călătorie şi 

asigurarea storno;  

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice si programe opţionale;  

Alte taxe şi cheltuieli personale; 

Bilet ferry boat Keramoti Thassos - 

Keramoti 10 € */persoană  

 

* Tariful biletului de ferry boat 

poate suferi modificări din cauza 

creșterii costului combustibilului. 

 

Formalități 



 

 

Puncte de imbarcare si tarife 

 

Oraṣul de ȋmbarcare Ora Punctul de plecare Tarife  

Cluj Napoca 11:00 Sala Sporturilor 85 € 

Târgu Mureṣ 13:15 Intrare parcare Mall Promenada 80 € 

Sighişoara 14:30 Parcare Penny Market 75 € 

Braṣov 16:45 Benzinăria MOL-Lângă Hotel Cubix 65 € 

Ploieşti 19:00 Petrom Metro 60 € 

București 21:00 Autogara CHR, Calea Griviṭei 158 55 € 

Chișinău 10:00 Parcare Hotel Chişinău 85 € 

Suceava 12:00 Hotel Bucovina 85 € 

Piatra Neamṭ 14:00 Hotel Central 85 € 

Iaṣi 13:00 Billa, Str.Arcu 29 80 € 

Bacău 15:15 Parcarea Stadionului Municipal 75 € 

Focṣani 17:00 Benzinăria MOL 70 € 

Galaṭi 16:00 McDonald's 75 € 

Brăila 16:45 Hotel Traian 70 € 

Buzău 18:30 Petrom Vamă 65 € 

Constanṭa 17:30 Stadion CFR (capăt troleu) 75 € 

Alba Iulia 14:00 Hotel Cetate 85 € 

Sibiu* 15:15 Hotel Select (Pod Cibin) 80 € 

Râmnicu Vâlcea* 17:15 Pasarela Nord 70 € 

Pitești* 19:00 McDonald's (Gară) 65 € 

Craiova* 16:30 McDonald's - Calea București 70 € 

Slatina* 17:40 Lukoil, ieşire Slatina 65 € 

Baia Mare 9:30 Autogară 75 € 

Satu Mare 11:00 Parcare Kaufland 75 € 

Oradea 13:30 Jumbo (ieșire Arad) 65 € 

Arad 15:30 Gară CFR Arad 60 € 

Timiṣoara (ieșire Belgrad) 17:00 Stadion CFR 55 € 

Deva** 13:00 Benzinăria Petrom 65 € 

Lugoj** 15:00 Benzinăria OMV (intrare dinspre Timişoara) 60 € 

Drobeta Turnu Severin*** 14:00 Benzinărie Rompetrol  70 € 

Orṣova*** 14:30 Gară 65 € 

Caransebeş*** 16:00 Gară 65 € 

Reșiṭa*** 17:00 Benzinăria Petrom 65 € 

Voiteg 18:00 Popas Voiteg 55 € 

* Transfer Bucuresti 

   ** Transfer Timisoara 

   *** Transfer Voiteg 

    
OBSERVATII 
- Tariful pentru un singur sens este 35 euro; 

- Tariful pentru retur la 14 nopti este 70 euro euro; 

- 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.  

- Transferurile sunt valabile pentru minimum 4 persoane; 

- Iesirea din Romania se face prin punctul de frontiera Moravita (pentru ruta de Timisoara); 

- Transferul de la Chisinau se face direct la Bucuresti; daca nu sunt suficiente persoane inscrise, se face 

transfer la Bacau. 


