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GRECIA-HALKIDIKI  

HOTEL KRIOPIGI BEACH 4* 
www.kriopigibeach.gr 

ALL INCLUSIVE 

       
Localizare: la circa 100 m. distanta de statiunea Kriopigi, avand o frumoasa deschidere spre Marea Mediterana, 

golful Toroneos si bratul Sithonia al peninsulei Halkidiki, situat la aproximativ 800 m de plaja. 
Facilitati camere: frigider, aer conditionat, TV satelit, telefon, baie cu dus si uscator de par, balcon sau terasa. 
Facilitati hotel: un restaurant cu aer conditionat, bar la piscina, lobby bar, supermarket, magazin de suveniruri, TV lounge, sala 

de conferinte cu 130 locuri, sala de fitness, sauna, jacuzzi, miniclub, loc de joaca pentru copii, 2 piscine cu sectiuni pentru copii, 

shuttle bus. Sport:sala de fitness, teren de baschet si tenis de masa, scufundari, surf, volei pe plaja. 

Gratuit: wi fi in lobby, zona piscinei si camere, sezlonguri si umbrelute pe plaja, transfer la plaja. Seif - contra cost la 

fata locului. Mesele sunt bufet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLIMENT TRANSPORT TRANSFER: 

Tarif zona Vest: TIMISOARA, ARAD ORADEA: 40 EUR/pers          

Tarif zona Centru: ZALAU, BAIA MARE: 15 EUR/ PERS     

Tarif zona nord: IASI, BOTOSANI SUCEAVA: 20 EUR/ PERS   

Data 

plecarii 

Tarif /persona in camera 

dubla EARLY BOOKING 

pana la 31.03.2015 

Tarif /persona in camera 

dubla  

STANDARD 
29 mai 360 eur 395 eur 

05 iunie 360 eur 395 eur 

12 iunie 370 eur 415 eur 

19 iunie 380 eur 430 eur 

26 iunie 390 eur 445 eur 

03 iulie 390 eur 445 eur 

10 iulie 400 eur 450 eur 

17 iulie 400 eur 450 eur 

24 iulie 410 eur 470 eur 

31 iulie 420 eur 480 eur 

7 august 420 eur 480 eur 

14 august 420 eur 480 eur 

21 august 410 eur 470 eur 

28 august 410 eur 470 eur 

04 septembrie 400 eur 450 eur 

11 septembrie 370 eur 415 eur 

18 septembrie 370 eur 415 eur 
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SUPLIMENT SINGLE: 250 EURO/PERS 

DISCOUNT A TREIA PERSONA: 30% 

TARIF INDIVIDUAL: DISCOUNT 40 EURO/PERS 

TARIF 2 SERII: DISCOUNT 35 EURO/PERSOANA 

Reduceri pentru copii: 
- Copil  0-2 ani, fara loc in autocar si patut la cerere – gratis; 

- Un copil 2-11.99 ani, plateste doar transportul 

Servicii incluse: transport autocar modern, 7 nopti cazare, all inclusive, insotitor de grup, asistenta turistica 

in limba romana in statiune 

Pretul nu include: excursiile facultative si asigurarea medicala. 

  *Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 30%  la înscriere si restul de plata la expirarea termenului ofertei. Rezervările 

făcute în perioada de early booking nu permit anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau 

suplimente. 

NOTA: 
Transportul se efectueaza cu autocare sau microbuze clasificate international 3- 4*. 

Aşezarea în autocar va fi realizată de către ghidul însoŃitor conform diagramelor de îmbarcare (în funcŃie de ordinea înscrierii 

turiştilor în agenŃie).  

In fiecare localitate turistii vor fi imbarcati si debarcati in acelasi loc la orele stabilite. Datorita traficului pot aparea unele 

intarzieri independente de vointa noastra. Turistii se vor prezenta in statii cu 15-30 min. inainte de imbarcare 

Autocarul face popasuri pe traseu la aproximativ 3 ore.  Acestea sunt stabilite de catre ghidul insotitor. 

Clasificarea hotelurilor este dată de autorităŃile în domeniu din Ńara respectivă.  

Cazarea începe cu ora 13.00 în prima zi de sejur, iar eliberarea camerelor se va face în jurul orei 09.00. 

La frontieră este obligatorie deŃinerea unei cărŃi de identitate sau paşaport valabil minim 6 luni.  

 Nu este obligatorie asigurarea medicală de călătorie, însă, agenŃia recomandă să aveŃi.  

 Pentru a putea ieşi din Ńară, copiii sub 18 ani trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: să călătorească cu cel puŃin un adult 
însoŃitor, să aibă asupra lor acordul ambilor părinŃi (sau al părintelui care nu-i însoŃeşte) legalizat la notariat. Adultul care îi 

însoŃeşte, în cazul în care nu este unul dintre părinŃi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să îl prezinte la frontieră. Mai multe 

informatii pe: www.politiadefrontiera.ro 

 

 

 

 
Gabriela APOSTOL 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
agentia de turism 
LINEA BLU TRAVEL 
Bd. 21 Decembrie 54-56 
Cluj-Napoca; 400094; ROMANIA 
Tel/Fax: 00 40 264 595 225 
Tel: 0725 518942 
Email: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
Web:   www.lineablutravel.ro 

Contact 


