GRECIA – SKIATHOS – VARA 2019, Individual
Insula Skiathos este parte a grupului de insule grecesti Sporades, alaturi de Skopelos, Alonissos si Skyros, insa este,
fara indoiala, cea mai atragatoare dintre ele, atat pentru cupluri, cat si pentru familii. O insula mica, cu o
suprafata de doar 48 km2, insula se bucura de nu mai putin de 60 de plaje, fiecare dintre ele cu farmecul propriu.
Veti putea descoperi plaje micute si retrase, acoperite cu pietris, sau plaje lungi imbracate cu nisip fin si asaltate
de turisti. Plajele sunt scaldate de ape de smarald, ce amintesc de peisajele din Caraibe, multe din ele bucuranduse de umbra padurilor de pini si a stancilor albe ce desavarsesc peisajele. Cea mai frumoasa si renumita plaja a
insulei este plaja Koukounaries, aceasta fiind considerata una dintre cele mai impresionante plaje nu doar din
Grecia, ci din intreaga Europa.

Fiorella Sea View 2 keys,

Skiathos, Megali Ammos

Early Booking 5% discount pentru rezervari efectuate si achitate pana in 28.02 2019
Fiorella Sea View se află la numai 200 de metri distanță de plaja Vasilias, care este aproape de faimoasa plaja Megali
Ammos. Înconjurat de superbe livezi cu măslini și paduri de pini la doar 2 km distanță de centrul orașului Camere
duble standard/superioare si maisonette toate cu vederea la mare dispun de: aer condiționat, balcon internet (wireless),
frigider, duș, papuci de casă, terasă, TV. Locatia mai dispune de piscina si bar la piscina
Nota: curatenie zilnica, schimb lenjerie si prosoape odata la 3 zile, A / C este GRATUIT; WiFi este GRATUIT; Pat
pentru copii este disponibil la cerere: GRATUIT; caseta valori disponibil în camere gratuit; Camerele au balcon sau
terasă
Cost in euro/zi/ CAMERA , cu Mic Dejun
15/05-31/05/2019
01/06-20/06/2019
Tip
camera

21/06-15/07/2019
01/09-15/09/2019

16/07-31/08/2019

16/09-30/09/2019

Dbl sup.ved la mare
(2-2p.)
Maisonete ved. la
mare (2-4p)

56

66

102

119

61

87

103

136

146

99

Dbl.std.ved part la
mare (2-2 p).

47

56

81

106

51

Ani copii : Infant 0-2,99 ani / Copil A 3-11,99 ani

