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GRECIA-PARALIA KATERINI 
HOTEL KONSTANTIN 3* 

www.hotel-konstantin.gr 
 

demipensiune 
             
Localizare: Hotelul Konstantin 3* este situat chiar pe plaja, in centrul statiunii Paralia Katerini.  
Facilitati camere: Toate camerele, ofera conditii moderne de cazare si au in dotare: aer conditionat 
(contra cost 5 euro/zi/camera),  TV, frigider, feon, grup sanitar propriu si WIFI. 
Facilitati hotel: restaurant, bar, salon de recreere cu TV, receptie, plaja amenajata cu sezlonguri & 
umbrele – acestea sunt gratuite daca se consuma de la barul hotelului, internet wireless - gratuit si 
parcare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPLIMENT SINGLE: 80 % 
DISCOUNT A TREIA PERSOANA - EXTRA BED: 20% 
Reduceri pentru copii la cazare: 
- primul copil  0-4.99 ani, fara pat – gratis; 
-  primul copil 5-11.99 ani cu extra bed si HB, discount 50% din cazare 
 
SUPLIMENT TRANSPORT PLECARE AUTOCAR IN PERIOADA 17.05 – 20.09.2019 
Tarif traseu principal: BISTRITA, CLUJ, ALBA IULIA, SIBIU: 85 EUR/pers, BRASOV: 75 EUR/pers, 
PLOIESTI: 70 EUR/pers , BUCURESTI, GIURGIU: 60 EUR/pers 
Tarif antena: REGHIN, TG MURES, SIGHISOARA: 85 EUR/pers 
 

Data intrare Tarif /persoana  
EARLY BOOKING 

22.12.2018 

Tarif /persoana  
STANDARD 

18 mai 200 euro 270 euro 
25 mai 200 euro 270 euro 
1 iunie 220 euro 290 euro 
8 iunie 220 euro 290 euro  
15 iunie 250 euro 320 euro  
22 iunie 250 euro 320 euro  
29 iunie 270 euro 340 euro  
6 iulie 270 euro 340 euro 
13 iulie 270 euro 340 euro 
20 iulie 300 euro 370 euro  
27 iulie 300 euro 370 euro 
3 august 300 euro 370 euro 
10 august 300 euro 370 euro 
17 august 300 euro 370 euro 
24 august 290 euro 360 euro  
31 august 290 euro 360 euro 
07 septembrie 250 euro 320 euro 
14 septembrie 220 euro 290 euro 
21 septembrie 200 euro 270 euro 
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Reduceri pentru copii la transport: 
- Copil 0-1.99 ani gratuit, fara loc in autocar 
- Copil 2-11.99 ani, discount 10 euro cu loc in autocar 

 
Servicii incluse:  7 nopti cazare in Hotel Konstantin 3*, mic dejun si cina, asistenta turistica in limba 
romana in statiune 
 
Pretul nu include: transport optional (in functie de zona), excursiile facultative, serviciile 
suplimentare si asigurarea medicala, taxa de statiune 
 
Servicii suplimentare: 
Aer conditionat: 5 €/ camera/zi 
 
IMPORTANT! Rezervările efectuate în perioada de first minute /early booking nu permit anulari, dar permit modificări de 
nume! 
 
NOTA: 
La frontieră este obligatorie deţinerea unei cărţi de identitate sau paşaport valabil.  
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. 
 

 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
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