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Transfer aeroport - vilă - aeroport  

TransPOrT aVIOn - CURSĂ CHARTER
Plecări din București, Cluj-napoca și Timișoara

Cazare 7 nopȚi - la una dintre vile  
self-CaTerIng - fără masă 

Tariful include:
• zbor charter dus-întors din București, 

Cluj-Napoca și Timișoara
• cazare 7 nopți fără masă
• transfer aeroport - vilă - aeroport 
• asistență turistică
• taxe de aeroport
• A/C pentru vilele Alexis, Albanis, Ketty, 

Olga, Panos și Zaharo

Tariful nu include:
• asigurarea de sănătate
• asigurarea storno 
• taxa turistică (plată la fața locului)
• A/C pentru vilele Despo (35€), Alissia (45€), 

Dionissos (49€), Angela, Demetris și Alexia

smarT VIla este o ofertă specială pentru 
sejururi în Insula Skiathos, la una dintre 
cele 12 vile turistice luate în garanție de 
touroperator, cu reduceri de aproximativ 50% 
din tariful standard. Alocarea la una dintre vile 
se face de către touroperator, în funcție de 
disponibilități și este comunicată partenerului 
în joia de dinaintea plecării.

Oricare ar fi vila alocată prin programul 
Smart Vila, condițiile de cazare sunt 
similare, iar turiștii beneficiază de 
proximitatea unora dintre cele mai frumoase 
plaje din Insula Skiathos: Koukounaries, 
Troulos, Agia Paraskevi, Kolios, Megali 
Ammos. 

De la € 
/ persoană /sejur 7 nopți

Insula SKIATHOS 2019

Plateste nemteste, traieste greceste!˘ ˛ ˛ ˛ ˘ ˛ ˛
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PENTRU PRIETENI

   Notă
• Copiii care nu au împlinit vârsta de 2 ani nu plătesc biletul de avion și nu beneficiază de loc.
• Tarifele pentru sejururi de 14 nopți sunt disponibile în sistemul de rezervări dedicat. Vă rugăm 

solicitați agentului dumneavoastră de turism cotațiile pentru sejururi de 14 zile.
• Dacă se dorește garantarea uneia dintre cele 12 vile propuse în cadrul prezentei oferte se poate 

opta pentru oferta Early Booking valabilă pentru fiecare vilă în parte.

• Destinație: Insula sKIaTHOs 
• Valabilitate ofertă: 1 iunie – 21 septembrie 2019
• Perioadă sejur: 7 nopți în perioada 1 iunie – 28 septembrie 2019
• orașe plecare:

•  București   plecări începând cu 1 iunie 2019
• Cluj-Napoca   plecări începând cu 8 iunie 2019
•  Timișoara  plecări începand cu 15 iunie 2019

• Vile în promoție:  
 alissia, alexis, Dionissos și Ketty - zona Koukounaries, 
 angela, Despo și Zaharo – zona Troulos, 
 Olga – zona Megali Ammos, 
 Albanis, Alexia și Demetris – zona Kolios, 
 Panos – zona Agia Paraskevi. 
 Și aLTe ViLe SiMiLare.
• Componente pachet: 

• transport (cursă charter avion), 
• transfer la / de la vilă (dus-întors), 
• cazare 7 nopți în regim self-catering (fără masă, camerele sunt 

dotate cu chicinetă utilată), 
• asistență turistică (reprezentant român la destinație).

• Capacitate camere: 
• Dublă Smart = 1 adult, 1 adult + 1 copil, 2 adulți
• Dublă cu pat suplimentar Smart = 2 adulți + 1 copil
• Triplă  Smart = 3 adulți
• Apartament  Smart = 2 adulți + 2 copii, 3 adulți + 1 copil, 4 adulți

• Rezervările se efectuează cu condiția achitării integrale după con-
firmarea rezervării.

• Alocarea la vile se face de către touroperator cu 1 zi înaintea sosirii 
la destinație (în ziua de vineri) la una dintre cele 12 vile din cadrul 
promoției.

• Reguli alocare:
• Dublă Smart: alocarea poate fi făcută în dublă, dublă cu pat 

suplimentar, triplă, apartament
• Dublă cu pat suplimentar Smart: alocarea poate fi făcută în 

dublă cu pat suplimentar, triplă, apartament
• Triplă Smart: alocarea poate fi făcută în triplă, apartament
• Apartament Smart: alocarea poate fi făcută în 2 x duble, 

2 x duble cu pat suplimentar, 2 x triple, 1 dublă +1 dublă 
cu pat suplimentar, 1 dublă +1 triplă, 1 dublă cu pat 
suplimentar + 1 triplă, 1 apartament

• touropertorul își rezervă dreptul de a furniza serviciile de cazare 
și la alte structuri de cazare (vile turistice sau hoteluri) cu condiția ca 
acestea să fie la un nivel calitativ cel puțin egal cu al celor 12 vile din 
promoție.

• Condiții cazare: VIlĂ TURISTICĂ
• Camere cu 2 sau 3 paturi cu baie cu duș, chicinetă și balcon 

/ terasă.
• lenjerie și prosoape se schimbă de minim 2 ori / sejur 7 nopți.
• Curățenie  minim 2 ori / sejur 7 nopți.
•  A/C opțional se plătește separat la proprietari dacă la vila 

alocată serviciul este contra cost.
• Condiții retragere/penalizări: pentru anulare după data de 

valabilitate a ofertei penalizarea este de 100% din valoarea totală a 
pachetului. De aceea recomandăm încheierea asigurării storno.

Supliment Smart Vila pentru prieteni: 30€/adult/sejur 
Pentru grupuri de prieteni, în cazul rezervării a două sau mai multe 
studiouri, se poate face alocarea la aceeași vilă sau la vile apropiate în 
funcție de disponibilități. 

Orar de zbOr - Charter TaroM - SÂMBĂTĂ
dus: Întors:
București  Skiathos TBA
Cluj-napoca Skiathos TBA
Timișoara Skiathos TBA

Skiathos București TBA
Skiathos Cluj-napoca TBA
Skiathos Timișoara TBA

Smart

Vila
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