GRECIA – INSULA LEFKADA – INDIVIDUAL/ AUTOCAR VARA 2020
Insula Lefkada, Lefkas sau Leuca, face parte din Insulele Ionice, fiind singura insula a Greciei legata de continent printr-un
pod plutitor, pe care se poate circula cu automobilul. Lefkada este a patra insula ca marime din Marea Ionica. Principalul
oras - Lefkada, este situat in nordul insulei.Insula Lefkada este cautata in special pentru plajele sale superbe, caracterizate
de apa perfect limpede a marii. Multe dintre aceste plaje au conditii ideale pentru windsurfing si kite surfing, datorita
vanturilor termale din timpul dupa-amiezii. Cele mai faimoase plaje pentru practicarea sporturilor de apa in insula Lefkada
sunt Vassiliki si Frini-Agios Ioannis. Prima se afla la 38 km sud de orasul Lefkada, iar cea de-a doua o gasiti la scurta
distanta de oras.

San Giovanni Luxury Studios 4 keys , Lefkada, Agios Ioannis
Reducere Early Booking 10% pentru rezervari efectuate si achitate pana in 31.03 2020
Hotel San Giovanni Luxury Studios se află la doar câteva minute de centrul orașului, recent renovat, 50 m distanta fata de
plaja, dispune de 10 camere spațioase, concepute pentru a găzdui cupluri sau familii. Facilități hotel: Cafenea, Receptie,
Gradina, Internet (Wireless), Parcare, Seif (la receptie); șezlonguri (la piscină), umbrele (la plajă); Piscină pentru adulti si
copii, Teren de joacă pentru copii; Bar, Cafe, Bar la piscină, Snack Bar; Jacuzzi, Servicii de masaj
Studiourile pentru 2/3 pers si camerele quadruple dispun de : Aer conditionat, Pat pentru copii la cerere, Balcon, Uscator de
par, Internet (wireless), Bucatarie, Frigider, Duș, Telefon, Televizor
Nota: Micul dejun este tip bufet; A / C este gratuit; WiFi este gratuit numai în zonele comune; Pat pentru copii este gratuit
(la cerere); Seif este gratuit la recepție (la cerere). Curățenie: de 6 ori pe săptămână;Schimbarea lenjeriei: de 3 ori pe
săptămână; Schimbarea prosoapelor: de 3 ori pe săptămână; Descrierea plajei: nisip cu pietricele, plajă largă; Stație de
autobuz: cca 2,2 km (în orașul Lefkada); ATM: cca 2 km

Pret in euro/pers/zi cu Mic Dejun inclus.- Minibucatarie
20/05/2020-30/06/2020
Tip camera

01/07/2020-31/07/2020

01/08/2020-31/08/2020

01/09/2020-30/09/2020

Cost in euro/zi/studio 2-2 pers cu Mic Dejun

Studio vedere la mare ( 2-2p)
Dubla de lux ( 2-2 p)

62
91
100
123
Cost in euro/zi/persoana cazare cu Mic Dejun
Studio triple ved la mare (2-3 p)
31
46
Quadruple std. ved. piscina (2-4 p)
35
50
ADITIONALE CAZARE cu Mic Dejun
Studio triple vedere la mare –MD
Al 3-lea adult
13 €
13 €
Primul copil A
7€
7€
Primul infant
-100%
-100%
Quadruple -MD
Al 3-lea adult
13 €
13 €
Primii 2 copii A
7€
7€
Primii 2 infanti
-100%
-100%
ANI COPII: Infant 0-1.99 ANI / Copil A 2-13.99 ani

113
134
57
61

13 €
7€
-100%
13 €
7€
-100%

