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Merlis Studios
Localizare:
Se află la aproximativ 150 m de plaja cu nisip „Crystal Beach”, la 4 km de capitala insulei şi la 3 km de
aeroport.
Facilitati hotel:
Merlis Studios pune la dispoziţia oaspeţilor săi o tavernă, grădini frumos amenajate, acces Wi-Fi în spaţiile
publice gratuit și parcare gratuită. Se pune la dispoziţia turiştilor Piscina „Antonis” aflată în spatele
complexului, unde umbrelele şi şezlongurile sunt gratuite.
Camerele sunt dotate cu chicinetă utilată, plită electrică, minifrigider (gratuit), fierbător, prăjitor de pâine,
TV, aer condiționat (contra cost, 7 euro/cameră zi), seif (contra cost, 12 euro/săptămână), baie cu duş și
balcon/terasă. Camerele au o suprafață de 30 mp.
Plaja:
Plaja publică cu nisip fin este frumos amenajată, uşor accesibilă, ideală pentru copii. Șezlongurile și umbrelele
sunt contra cost (8 euro/set).
Pret de la 726 euro / camera dubla / 7 nopti

Lucia Studios
Localizare:
Studiourile Lucia sunt localizate într-o zonă liniștită din cea mai cunoscută stațiune din Zakynthos, Laganas,
la câteva minute de mers pe jos de plajă și centrul stațiunii.
Facilitati hotel:
Lucia Studios oferă aer condiționat, parcare, servicii de curățenie o dată la 2 zile.
Studiourile sunt dotate cu chicinetă complet utilată, frigider (10 euro/cameră/săptămână), aparat de cafea,
baie private cu duș, aer condiționat (6 euro/cameră/zi), TV și balcon.
Pret de la 767 euro / amera dubla / 7 nopti
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Sydney 2*
Localizare:
Hotelul este situat in Laganas intr-o zona linistita a statiunii, dar in acelasi timp aproape de magazine, baruri
si cluburi. Hotel Sydney este localizat la 200 m de plaja, 100 m de magazine, la 8 km de Zakynthos Town si 4
km de aeroportul din Zakynthos.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de aer conditionat, parcare (gratuit), gradina, receptie 24h, wifi in receptie.
Camerele sunt dotate cu baie cu dus, balcon, aer conditionat, frigider, TV, telefon. Hotelul ofera si camere
pentru persoanele cu disabilitati.
Pret de la 767 euro / camera dubla / 7 nopti cu mic dejun

Andreolas Beach 2*
Localizare:
Hotelul este situat în stațiunea Laganas, chiar pe plaja cea mai cunoscută din insulă, la 300 m distanță de
centrul deosebit de animat, populat cu nenumărate taverne, magazine și cluburi.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispoziția turiștilor piscină exterioară, snack bar, Wifi gratuit, recepție deschisă 24h, parcare
gratuită.
Camerele sunt dotate cu minifrigider, TV, baie private cu duș sau cadă, aer condiționat (7 euro/cameră/zi),
seif (2,5 euro/cameră/zi).
Pret de la 812 euro / camera dubla / 7 nopti cu mic dejun

California 3*
Localizare:
Hotelul este situat in statiunea Laganas, la 20 m de plaja, 3.3 km de aeroport si 10 minute de mers pe jos de
centrul statiunii.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitia turistilor lobby cu receptie deschisa 24 de ore, restaurant, snack bar, wi-fi gratuit
in zonele publice, masa de biliard, piscina exterioara cu sectiune pentru copii.
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Toate camerele sunt mobilate traditional si au in dotare aer conditionat (7 euro/zi), seif (10
euro/saptamana), telefon, frigider. Nicio camera nu dispune de televizor.
Pret de la 876 euro / camera dubla 7 nopti cu mic dejun

Blue Waves 3*
Localizare:
Hotelul Blue Waves se afla 1 km de strada principala din Laganas, 6 km de Zante Town si port si la 3 km de
Aeroportul National din Zakynthos.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispoziția clienților restaurant de familie (oaspeții hotelului au discount de 10%), seif-uri,
parcare, mașină de spălat individual (3 euro), grădină cu flori, rampă și lift pentru persoanele cu dizabilități.
Hotelul Blue Waves oferă camere duble, triple și apartmente, în total 59 camere, decorate într-un stil
modern, fiecare cu facilități precum aer condiționat (5 euro/zi), TV, Wifi (3 euro/zi sau 15 euro/săptămână),
frigider (10 euro/săptămână), seif (5 euro/săptămână) și uscător de păr.
Pret de la 895 euro / camera dubla / 7 nopti

Strada Marina 4*
Localizare:
Strada Marina beneficiază de o locaţie convenabilă, la 200 de metri de port și de centrul oraşului Zakynthos.
La 100 de metri de hotel, veți găsi o stație de autobuz, iar cea mai apropiată plajă este la 500 de metri.
Aeroportul Zakynthos este la numai 3 km.
Facilitati hotel:
Hotelul oferă camere cu vedere la mare și oraș, un bar cu lounge interior și o terasă pe acoperiș. Oaspeţii îşi
pot începe ziua cu micul dejun tip bufet. Mai târziu, aceştia se pot bucura de o băutură sau un cocktail în
lounge sau pe terasa cu vedere la mare, care oferă şi o piscină. Hotelul oferă acces gratuit la internet Wi-Fi
şi o parcare gratuită.
Camerele hotelului Strada Marina au aer condiționat (5 euro/zi). Acestea oferă un TV prin satelit, zonă de
relaxare, minifrigider şi o baie privată cu articole de toaletă gratuite și uscător de păr.
Pret de la 913 euro / camera dubla / 7 nopti cu mic dejun

Letsos 3*
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Localizare:
Hotelul este situat la 100 m de centrul statiunii Alykes, 150 m de plaja, 15 km de Zante Town si 18 km de
aeroport.
Facilitati hotel:
Hotelul ofera turistilor receptie deschisa 24h, zona de luat micul dejun, bar, piscina exterioara cu sectiune
pentru copii, snack bar, pool bar, loc de joaca pentru copii, camera de jocuri (biliard si jocuri electronice).
Camerele sunt dotate cu aer conditionat (contra cost), TV, uscator de par, telefon.
Pret de la 1036 euro / camera dubla / 7 nopti cu demipensiune

Matilda 4*
Localizare:
Hotelul Matilda este situat in cea mai frumoasa zona a insulei, in Vassilikos, la doar 7 km de orasul Zakynthos
si in apropiere de aeroport.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitie: receptie, restaurant cu specific traditional grecesc si international, bar, lounge,
seif (contra cost), babysitting (la cerere si contra cost), piscina pentru adulti, piscina pentru copii, loc de joaca
pentru copii, serviciu de inchiriere masini si parcare gratuita.
Camerele au in dotare TV, telefon, mini-bar, aer conditionat (inclus in pret), acces internet Wi-Fi gratuit,
uscator de par, baie cu dus/cada si balcon cu vedere catre munte sau mare.
Pret de la 1064 euro / camera dubla / 7 nopti cu demipensiune

Zante Royal Resort & Water Park 4*
Localizare:
Hotelul Zante Royal este situat pe un deal, în frumoasa zonă Vassilikos din Zakynthos, cu vedere
spectaculoasă asupra plajei de nisip Mavratzis. La o distanță de 15 km se află orașul Zakynthos și la 17 km
aeroportul.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispoziția turiștilor următoarele servicii și facilități: restaurant principal, restaurant a la carte
cu specific mediteranean, lobby bar, internet cafe, acces Wi-Fi gratuit în recepţie şi în parcul de distracţie
“Zantino World”, baby sitting şi doctor (la cerere şi contra cost), spălătorie şi curăţătorie (contra cost),
cameră pentru bagaje, servicii de prim ajutor, închiriere maşini, piscine pentru adulţi şi copii, tobogane, bar
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la piscine, centru Spa cu piscină interioară, sală de gimnastică, masaj, saună, jacuzzi, club pentru copii (4-12
ani), teren de tenis, baschet, volei şi fotbal, loc de joacă pentru copii, scenă în aer liber, programe de animaţie
şi divertisment atât pe parcursul zilei cât şi seara, de câteva ori pe săptămână.
Hotelul dispune de 154 camere de diferite tipuri: duble, de familie, de tip maisonette și dormitoare. Toate
unitățile de cazare au aer condiționat gratuit, TV prin satelit, minifrigider, seif (contra cost, 3 euro/zi sau 18
euro/ săptămână), telefon cu linie directă, baie cu uscător de păr, balcon cu vedere la mare sau la grădina.
Nu este permis accesul cu animale de companie.
Pret de la 1161 euro / camera dubla / 7 nopti cu all inclusive

Azure Resort & Spa 5*
Localizare:
Hotelul Azure Resort & Spa se află la 200 m de plajă, la 4 km de capitala Zante Town si la 10 km de aeroport.
În apropierea hotelului se află numeroase taverne, baruri, magazine de suveniruri și un supermarket.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitia turistilor personal multilingv, receptie, restaurante, salon TV, 3 baruri (2 baruri in
aer liber si 1 bar interior), room service, acces Wi-Fi la receptie gratuit, casa de schimb valutar, seif (contra
cost), babysitting (la cerere si contra cost), 3 piscine pentru adulti si copii (2 in aer liber si una interioara),
Spa (sauna, masaj, jacuzzi,sala de gimnastica si servicii de infrumusetare), gradina plina cu verdeata si flori,
parcare privata gratuita, magazin de suveniruri, servicii transfer de la/la aeroport (contra cost).
Hotelul dispune de camere si suite spatioase, decorate modern si dotate cu telefon, TV prin satelit, aer
conditionat (inclus in pret), minibar (contra cost), facilitati pentru prepararea cafelei si a ceaiului, seif (contra
cost, 20 euro/saptamana), baie cu cada sau dus, uscator de par si balcon. Exista si camere pentru persoane
cu dizabilitati. Camerele standard au o suprafata de 20 mp.
Pret de la 1432 euro / camera standard/ 7 nopti cu all inclusive

