GRECIA – INSULA LEFKADA – VARA 2020, Individual
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.

Hotel Aliki **, Lefkada, Nikiana
Reducere Early Booking 15/10% pentru rezervarile efectuatesi achitate pana la 29.02 respectiv 30.04 2020
OFERTA SPECIALA: Platesti 6/12 nopti si stai 7/14 pentru rezervari efectuate pana la 01.05
2020 si cuprinse in perioada: 01-11.05 2020 & 13.09 – 09.10 2020
Hotelul Aliki este situat pe faleza din zona Aliki din Nikiana. Hotelul se află pe malul mării și oferă priveliști impresionante
ale plajelor și ale insulelor din apropiere. Hotelul ofera servicii de cazare in camere duble spatioase avand baloane de unde
se poate admira Insula Scorpios detinuta de familia Onassis, toate camerele mai dispun si de: Aer condiționat (individual),
Balcon, Baie cosmetică, Facilități pentru prepararea de ceai / cafea, Uscător de păr, Încălzire, Internet (wireless). Hotelul
mai pune la dispozitie: Bar, Lift, Recepție, Grădină, Internet (wireless), Parcare, Room Service si piscina exterioara.
Nota: Micul dejun este în stil bufet; A / C este GRATUIT; WiFi-ul este GRATUIT; Seiful este GRATUIT disponibil în
cameră; Patut pentru copii este disponibil la cerere: GRATUIT

Pret in euro/pers/zi cazare cu Mic Dejun
Tip camera
Dubla ved gradina(2-3p)
Dubla sup. ved mare ( 2-3 p)
Dbl sup. ved parc (2-3p)
Dbl. ved grad - MD
Al 3/lea adult
Primul copil
Primul infant
Dbl. ved mare MD
Al 3/lea adult
Primul copil
Primul infant

29/04/2020-21/05/2020
05/09/2020-15/10/2020

22/05/2020-27/06/2020

30
36
37
43
33
39
Aditionale cazare –Mic Dejun

28/06/2020-04/09/2020

53
65
59

20 €
10 €
-100%

20 €
12 €
-100%

20 €
12 €
-100%

20 €
10 €
-100%

20 €
12 €
-100%

20 €
12 €
-100%

Ani copii: Infant 0-3.99 ani / Copil A 4-12.99 ani

