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Dionyssos Studio
Localizare:
Studio-urile se află în stațiunea Nidri, la 300 m de cascada Dimosari, la 100 m distanță de plajă și la 13 km distanță de
orașul Lefkas, capitala insulei.
Facilitati studio-uri:
Dionysos Studios Apartments oferă unităţi de cazare în sistem self-catering, pentru 2 sau 3 persoane.
Toate camerele sunt curate și confortabile, dispun de chicinetă complet utilată, aer condiționat (contra cost – se achită
la fața locului – 6 euro/camera/ zi), seif (contra cost – se achită la fața locului – 10 euro/ săptămână), frigider, TV, acces
internet Wi-Fi gratuit, baie cu duș. Toate camerele dispun de balcon sau terasă.
Pret de la 316 euro / camera dubla / 7 nopti

Vila Nidri Port Studios
Localizare:
Nidri Beach Studio este o cladire construita în zona portuara (marina), foarte aproape de mare, avand o pozitionare
ideala la doar 50 m fata de plaja.
Facilitati hotel:
Cladirea este structurata pe doua nivele si pune la dispozitia turistilor atât camere duble cât și camere triple cu vedere
la mare, munte sau la piscină. Nidri Port Studios pune la dispozitia oaspetilor internet wi-fi gratuit și piscină exterioară.
Plaja cu nisip si pietricele este localizata la doar 50 m.
Camerele sunt dotate cu chicinetă complet utilată, frigider, televizor, A/C (contra cost 5euro/camera/zi), seif, internet
wi-fi gratuit.
Pret de la 338 euro / camera dubla / 7 nopti

Julia Studios
Localizare:
Studio Julia este situat în stațiunea Nidri, chiar pe strada principală, la numai 3 minute de mers de centru stațiunii și
de faleză. În apropierea unității de cazare, se găsesc supermarketuri, magazine de suveniruri, restaurante și taverne.
Portul Nidri, de unde pornesc navele pentru excursiile opționale, se află doar la câteva minute de mers pe jos.
Facilitati studio:
Studio Julia oferă internet wi-fi gratuit în toată unitatea de cazare și asigură curățenie, precum și schimbarea
prosoapelor și lenjeriei o dată pe sejur.
Studioul dispune de camere mobilate modern, care sunt dotate cu TV, chicinetă, minifrigider, balcon, baie cu duș,
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prosoape, aer condiționat (contra cost 6 euro/zi).
Plaja:
Plaja publică este cu nisip și pietricele. Șezlong-urile și umbreluțele sunt contra cost – aproximativ 10 euro (2 șezlonguri și o umbrelă).
Pret de la 338 euro / camera dubla / 7 nopti

Stratos Apartments & Studios
Localizare:
Stratos Apartments este situat în stațiunea Nidri, la 200 m de centrul stațiunii și de faleză. Capitală insulei, Lefkas, se
află la 13 km față de stațiune. Statos Apartments oferă acces facil la Cascadă și Defileul de la Dimosari.
Facilitati studio:
Apartamentele Stratos sunt renovate și amenajate cu mobilier nou. Studiourile sunt afacere de familie, compuse din
camere cu 2 paturi sau apartamente cu 2 camere (living + chicinetă și dormitor) separate prin ușă în sistem selfcatering. Stratos oferă wi-fi gratuit și grădină.
Camerele sunt renovate dispun de TV, wi-fi gratuit, aer condiționat (contra cost – 7 euro/zi), chicinetă complet utilată,
balcon/terasă, baie proprie cu duș, prosoape.
Plaja:
Plajă din Nidri este cu nisip și pietrecele, iar vis-a-vis sunt micile insule Heloni, Scorpio și Madouri. Plajă este amenajată
cu șezlonguri și umbrele de soare (contra-cost). Pe plajă, se găsesc taverne și baruri.
Pret de la 350 euro / camera dubla / 7 nopti

Anastasia Village 3*
Localizare:
Capitala Lefkada este la 15 km de Anastasia, iar satul cosmopolit Nydri se afla la doar 3 km. Oaspetii au la
dispozitie o parcare privata gratuita.
Facilitati hotel:
Proprietatea ofera acces gratuit la internet Wi-Fi in întreaga proprietate. Barul de la piscina are o terasa cu
mese si scaune, unde oaspetii se pot bucura de gustari usoare si bauturi racoritoare în timp ce admira
vederea panoramica la mare. Proprietatea ofera si facilitati de gratar.
Studiourile de la Anastasia au aer conditionat si se deschid spre un balcon mobilat, cu vedere la mare.
Acestea au o chicineta cu minifrigider, o zona mica de luat masa si televizor. Baia privata ofera articole de

Str.Bolyai nr.3/8
Targu Mures
www.thomashux.ro

toaleta gratuite si uscator de par.
Pret de la 358 euro / camera dubla / 7 nopti

Thalero Holidays Center
Localizare:
Hotelul este situat in Ligia, un sat de pescari, care se afla la doar 5 km de orasul Lefkada si aproximativ 40 de
minute de aeroportul Aktio. Plaja Ligia este situata in imediata apropiere a hotelului.
Facilitati hotel:
Există acces Wi-Fi gratuit la receptie si piscina, precum si o sală cu masă de tenis. Oaspeţii se pot relaxa la
barul de la piscină, care serveşte băuturi şi cafea la umbra palmierilor. Hotelul dispune de o mică bibliotecă
şi un miniteren de fotbal. De asemenea, există si o parcare privată gratuită.
Thalero Holidays Center are studiouri in regim self-catering, cu balcon spre gradina sau piscina. Fiecare
camera dispune de televizor, aer conditionat (contra cost: 5 euro/zi), chicineta, frigider, baie privata cu dus.
Pret de la 334 euro / camera dubla /7 nopti

Grand TheoNi 4*
General:
Situată într-un golf larg pe coastă de sud a Lefkadei, stațiunea Vassiliki este destul de liniștită la începutul și
la sfârșitul sezonului de vară, dar aglomerată în lunile iulie și august, fiind recunoscută ca una din capitalele
de windsurfing din Europa. Stațiunea este animate datorită poziționării lângă port, a cafenelelor pe trotuar,
restaurantelor și magazinelor de inghetată și suveniruri.
Localizare:
Hotelul Grand Theoni este localizat în centru stațiunii Vasiliki, renumită pentru sporturile nautice surf și kite.
Capitală insulei, Lefkas se află la aproximativ 50 km de hotel, Nidri la 21 km și satul Sivota la 9 km. Hotelul
este la 300m depărtare de plajă din Vasiliki. Hotelul este la 50 m de punctul de plecare a taximetrele marine
spre plajă Agiofili.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de recepție, restaurant, bar, minimarket, parcare, cameră pentru bagaje, acces gratuit la
internet WIFI, închiriere laptop, room service, salon de înfrumusețare, bibliotecă. Clienții se pot bucură de
salon de spa, jacuzzi, sală de fitness, hammam, dar și sporturi nautice.Hotelul are plajă privată lângă clubul
de windsurfing, amenajată cu umbrele și șezlonguri gratuite.
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Camerele au aer condiționat individual, telefon, acces gratuit la internet WIFI, balcon sau terasă, baie cu dus,
uscător de păr, mini bar, TV satelit, muzică, seif, prosoape pentru plajă.
Pret de la 716 euro / camera dubla / 7 nopti

Aliki 4*
General:
Hotelul Aliki este construit la 49 m deasupra nivelului mării, având o panoramă superbă asupra mării Ionice
și insulelor mici și înverzite apropiată de Lefkada, precum Scorpios și Meganissi. Hotelul oferă o oază de
liniște și relaxare pentru turiștii săi.
Localizare:
Hotelul Aliki este localizat la 4 km de stațiunea cosmopolita Nidri, la 10 km de capitală insulei –Lefkas și la
1,5 km de stațiunea Nikiana. Plajă cu pietricele din Nikiana se află la aproximativ 800 m depărtare de hotel.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de grădină, aer condiționat, internet wireless, sală de mic dejun, bar, parcare, exchange,
seif, serviciu de trezire, rent a car și parcare. Hotelul pun la dispoziția turiștilor recepție, bar-restaurant,
piscină și terasă la ultimul nivel al hotelului. În hotel există lift pentru accesul mai ușor către cele 4 etaje ale
hotelului și rampe de acces pentru persoane cu dizabilități.
Hotelul dispune de 22 de camere duble dotate cu aer condiționat, TV, telefon, wi-fi(gratuit), minibar, baie
proprie cu dus, uscător de păr, balcon.
Pret de la 498 euro / camera dubla / 7 nopti cu mic dejun

Tropicana Inn 3*
Localizare:
Hotelul este situat în satul Perigiali, la doar 1 km de plaja din stațiunea turistică Nidri.
In fața hotelului, vizavi de stradă este amenajată o plajă publică, la 20 metri distanta de hotel.
Facilitati hotel:
Hotelul Tropicana Inn pune la dispoziția turiștilor o sală pentru micul dejun, piscină exterioară, bar la piscină,
terasă și parcare. Seiful este disponibil la recepția hotelului și este gratuit. Micul dejun este tip bufet rece
(cafea, lapte, cereale, unt, brânzeturi, mezeluri, legume etc.). In spatiile publice este disponibil gratuit
internet Wi-Fi.
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Facilitati camere:
Camerele dispun de facilități precum baie proprie cu uscător de păr, aer condiționat (gratuit), televizor LCD,
internet Wi-Fi (gratuit), telefon, frigider, minibar, balcon/terasă.
Pret de la 334 euro / camera dubla / 7 nopti cu mic dejun

