
Smart Vila este o ofertă specială pentru sejururi în insula 
Skiathos, la una dintre cele 13 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 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. 

2023
SEJUR 7 NOPȚI 
INSULA SkIAthOS 

traNSPOrt aViON 
CURSĂ CHARTER - Plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Sibiu

Cazare 7 nopți 
la una dintre vile

Self-cateriNg 
(fără masă)

INSULA SkIAthOS

tariful include: tariful nu include:
• zbor charter dus-întors din București, 

Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Sibiu
• cazare 7 nopți fără masă
• transfer aeroport - vilă - aeroport 
• asistență turistică
• taxele de aeroport în valoare de 95 euro/pers.
• A/C inclus pentru vila Aggelos Studio

• asigurarea de sănătate
• asigurarea storno 
• taxa turistică (plată la fața locului)
• A/C pentru vilele: 

• Zaharo, Despo, Angela, Alexia, Olga Studios, Youla (35€)
• Alexis, Albanis, Michalis Studios Panos (42€)   
• Alissia (45€) 
• Dream House (49 €)

Rezervă relaxat vacanța ta de vară în insula cu cele mai frumoase plaje din lume la cele mai bune tarife și condiții de rezervare:

- avans 50%;
- Diferența se achită cu până la 30 de zile înainte de plecare.

De la

/persoană
/sejur 7 nopți

 SMARt VILA

€

reDUcere
de până la 50%

/sejur



SUPlIMENT Smart Vila pentru PRIEtENI: 50€/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. 

Destinație: 
insula SKiatHOS

Valabilitate ofertă: 
27.05. - 16.09.2023

Perioadă sejur: 
7 nopți în perioada 
27.05. - 16.09.2023

Oraș de plecare: 
din 27 mai 2023
București, Cluj-napoca
din 10 iunie 2023
Timișoara, iași și Sibiu 

Vile în promoție: 
zona Koukounaries
 Aggelos Studios, Alissia, Alexis 

zona Troulos  
	Angela,	Michalis	Studios,	Despo	și					
 Zaharo

zona Megali Ammos 
 Olga
zona Kolios
	 Albanis	și	Alexia
zona Agia Paraskevi
 Panos, Dream House
zona Achladies
 Youla

și aLTe ViLe SiMiLare

• Oferta include:
• 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 cameră dublă Smart 
•  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 unui avans de 
minim 50% din valoarea pachetului și achitarea integrală cu 30 zile 
înaintea plecării.

• Condiții cazare: 
• Vilă turistică
• Camere cu 2/3 paturi, baie cu duș, chicinetă și balcon / terasă.
• lenjeria și prosoapele 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.

• alocarea la vile se face de către touroperator cu 2 zile înaintea 
sosirii la destinație (în ziua de joi) la una dintre cele 13 vile din 
cadrul promoției.

• 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 cel al vilelor 
din promoție.

• 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.

   Notă

• Copiii care nu au împlinit vârsta de 2 ani nu plătesc biletul de avion și nu beneficiază de loc.
     Vă rugăm solicitați agentului dumneavoastră de turism cotațiile pentru sejururi de 14 zile.
• Dacă se dorește garantarea uneia dintre cele 13 vile propuse în cadrul prezentei oferte este necesară verificarea disponibilității pentru fiecare vilă 

în parte.



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS

VIlA ALISSIA, KOUKOUNARIES   

ÎN KOUKOUNarieS

iDeal PeNtrU familii

piSCinĂ

CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
fAMIlIIlOR CU COPII

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
CONTRA COST

Vila Alissia se află la 100 m 
de strada principală, în zona 
Koukounaries.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Vila are o amplasare ideală, 
lângă 5 plaje. Cunoscuta plajă 
Koukounaries se află la 350 metri, 
plaja Agia Eleni renumită pentru 
cel mai frumos apus de soare din 
insulă se află la 400 metri. La 
Plaja Mandraki se poate ajunge 
cu mașina sau pe jos, străbătând 
o pădure de pin, în aproximativ 20 
de minute.

În dreptul vilei se află stația de 
autobuz către orașul Skiathos. 

SWim & SUN: 
Piscina cu jacuzzi. Piscina vilei 
dispune de dușuri, șezlonguri, 
umbrele, un mic umbrar și este 
înconjurată de gazon și flori. 

SPOrt & relaXare: 
Zona Koukounaries este a doua cea 
mai populară zonă a insulei după 
orașul Skiathos și are numeroase 
taverne și baruri. La o distanță de 
500 metri de vilă se află taverna 
“Big Bad Wolf”, unde proprietarul 
Alecos așteaptă turiștii cu cea 
mai gustoasă musaca. Taverna 
“Strofilia” aflată la 250 metri de 
vilă are un ambient intim și oferă o 
cină de neuitat. La barul “Bousola” 
proprietarul Akis împreună cu 

personalul organizează în fiecare 
seară petreceri, iar la “Agustera” 
se organizează seri karaoke. La o 
distanță de 250 metri de vilă se 
află un supermarket.

aLTe FaCiLiTĂți: 
Vila Alissia cuprinde 2 clădiri.
Prima clădire are 4 studiouri cu 
balcon, baie, chicinetă. 

Cea de-a doua clădire are parter și 
2 etaje. Aici se află 6 studiouri cu 
balcon sau terasă, baie și chicinetă 
și 2 apartamente cu 2 camere cu 
balcon la fiecare cameră, o baie 
și o bucătărioară în fiecare dintre 
apartamente.  

Doamna Vera, proprietara vilei, 
are grijă să fie făcută curățenie 
zilnic în cameră, iar la interval 

de trei zile se schimbă lenjeria 
de pat și prosoapele. Este o vilă 
foarte bine întreținută, căreia i se 
aduc în permanență îmbunătățiri. 
Camerele 3, 4 și 5 au fost 
renovate în 2018, iar pentru 
sezonul 2019 vor fi gata alte 
camere nou-renovate.

camere: 
Toate camerele sunt dotate cu TV 
plasmă 22”, DVD player, baie, 
aer condiționat (pentru care se 
plătește opțional la proprietar 45 
euro/cameră/săptămână), balcon 
sau terasă și chicinetă dotată cu 
frigider, plită electrică, hotă și 
veselă, baie cu duș. 

CAMERĂ DUBlĂ DElUxE

CAMERĂ DUBlĂ STANDARD

CAMERĂ DUBlĂ SUPERIOR

PISCINĂ



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS

 VIlA ALEXIS, KOUKOUNARIES
ÎN KOUKOUNarieS

iDeal PeNtrU familii

LÂnGĂ 4 pLaJe

Vila Alexis are o amplasare ideală 
în zona Koukounaries, la 10 
minute de plajă.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Vila este situată în zona 
Koukounaries, într-o oază de liniște 
și verdeață, la 350 de metri de 
plaja cu același nume și la 12 
kilometri de orașul Skiathos. Plaja 
Koukounaries, distinsă cu Blue 
Flag, este cea mai cunoscută plajă 
de pe insulă.  Stația de autobuz se 
află la doar 200 metri. 
În zona Koukounaries se 
află Strofilia, un lac cu apă 

sărată declarat rezervație 
naturală și protejat ca atare de 
municipalitatea din Skiathos. 
La aproximativ 20 minute de mers 
pe jos se află plaja Agia Eleni 
renumită pentru cel mai frumos 
apus de soare din insulă. La plaja 
Mandraki se poate ajunge cu 
mașina sau pe jos, străbătând o 
pădure de pini în aproximativ 20 
minute. 

SWim & SUN:
Piscina complexului Alexis se află 
la 150 metri distanță și dispune de 
jacuzzi, bar, șezlonguri și umbrele 
gratuite. 

SPOrt & relaXare: 
Pe plaja Koukounaries – ca pe 
toate plajele din Insula Skiathos 

– există atât zonă de plajă liberă, 
cât și zonă de plajă amenajată 
cu umbrele și șezlonguri (contra 
cost), cu activități și animație, 
sporturi nautice și port turistic de 
unde se pot închiria ambarcațiuni 
de agrement. În zonă întâlniți 
la tot pasul taverne, baruri și 
supermarketuri. 

aLTe FaCiLiTĂți: 
Complexul Alexis este compus 
din două clădiri, amplasate într-o 
grădină privată plină de pomi și 
flori. Prima clădire dispune de 7 
studiouri la parter și etajul unu, iar 
la etajul doi se află un apartament 
cu două dormitoare (pentru 2 
sau 4 persoane). Cea de-a doua 
clădire se află la 70 m de corpul 
principal (prima clădire) și dispune 

de 2 studiouri cu terasă (camere 
Promo) ce oferă o vedere superbă 
la grădină. 

camere: 
Toate camerele sunt confortabile, 
fiind mobilate foarte practic 
și plăcut, pentru a avea toate 
facilitățile necesare. Fiecare 
cameră are TV, aer condiționat, 
baie cu duș, balcon sau terasă, 
chicinetă dotată cu plită electrică, 
frigider, hotă și veselă. Aerul 
condiționat este disponibil contra 
cost, 35 €/ sejur de 7 nopți și se 
achită la destinație.

Proprietara vilei face curățenie la 
interval de trei zile, ocazie cu care 
se schimbă și lenjeria de pat și 
prosoapele.

CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
fAMIlIIlOR CU COPII

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
CONTRA COST

CAMERĂ DUBlĂ

CAMERĂ TRIPlĂ ExTRABED

APARTAMENT CAMERĂ DUBlĂ SUPERIOR NR. 9 & 10TERASĂ APARTAMENT



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS

  

GrĂDinĂ SUperBĂ

aproape De oraȘ

parCare priVaTĂ

Vila Olga este perfectă pentru 
cei care doresc să aibă aproape 
atât plaja și marea, cât și orașul 
Skiathos.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Studiourile Olga se află în imediata 
apropiere a orașului Skiathos, 
la aproximativ 1 km depărtare 
de stația de autobuz nr. 4. Pe 
strada principală a Skiathosului 
(Papadiamantis) și în portul 
turistic se poate ajunge într-o 
plimbare relaxantă. Poziționarea 
la doar 50 de metri de stația nr. 
5 a liniei de autobuz face ca toate 

plajele importante de pe insula 
Skiathos să fie accesibile în maxim 
20 de minute. Cea mai apropiată 
plajă se află chiar în dreptul Vilei 
Olga, la doar 100 de metri distanță 
și se numește „Megali Amos”. 
Cele două corpuri de clădire ale 
vilei se află într-o grădină cochetă, 
bine îngrijită și amenajată cu gust. 
De aici se vede orașul Skiathos, 
golful Megali Amos, Peninsula 
Punta, insulele Tsougria, Maragos 
și Arko și chiar și Insula Skopelos, 
maiestuoasă în depărtare. 

SWim & SUN:
Cei care preferă piscina mării, 
pot găsi o piscină la hotelul din 
apropiere - Palamira Studios. 

SPOrt & relaXare: 
În grădină ai impresia ca totul a 
„răsărit” în mod natural, dar poți 

totuși ghici că proprietarii și-au 
pus amprenta asupra fiecărui 
detaliu și nu au lăsat nimic la voia 
întâmplării. Aceștia au amenajat și 
două foișoare unde turiștii se pot 
relaxa, bucurându-se de adierile 
brizei și parfumurile grădinii.

aLTe FaCiLiTĂți: 
Vila oferă parcare privată, servicii 
de curățenie, o grădină frumoasă 
pentru petrecerea după-amiezelor 
și o atmosferă plăcută. 

În corpul de la intrare, la etaj, se 
află cele 3 apartamente cu vedere 
directă la mare, formate dintr-un 
dormitor și o cameră de zi, în care 
este amenajată o chicinetă dotată 
cu cele necesare preparării și 
servirii mesei. În camera de zi se 
găsește o canapea. În apartamente 
pot fi cazați maxim 2 adulți și 

doi copii, cu vârsta de maxim 16 
ani.În cel de-al doilea corp, se 
află 8 studiouri dispuse pe două 
nivele. Șase dintre acestea permit 
cazarea unui copil de până la 16 
ani în cameră cu 2 adulți. Celelalte 
două studiouri sunt destinate 
cazării a maxim 2 adulți.  

camere: 
Toate camerele sunt confortabile 
și au toate facilitățile necesare. 
Fiecare cameră are TV, aer 
condiționat, baie cu duș, balcon 
sau terasă la apartamente, 
chicinetă cu plită, frigider, hotă, 
filtru de cafea și veselă. Aerul 
condiționat este disponibil contra 
cost, 35 €/ sejur de 7 nopți și se 
achită la destinație.
Proprietara vilei face curățenie 
la două zile, când se schimbă și 
lenjeria de pat.

CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
fAMIlIIlOR CU COPII

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C
CONTRA COST

VIlA OLGA, MEGALI AMMOS

CAMERĂ DUBlĂ PAT SUPlIMENTAR

CAMERĂ DUBlĂ

APARTAMENT VEDERE APARTAMENT VEDERE CAMERĂ DUBlĂ



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS

VIlA ZAHARO, TROULOS
pe pLaJĂ

priVeLiȘTe SUperBĂ

iDeal PeNtrU familii



CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
fAMIlIIlOR CU COPII

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
CONTRA COST

Vila turistică are o priveliște 
superbă către mare și acces 
direct pe plaja Troulos.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Situată chiar pe plaja Troulos, la 
9 km de orașul Skiathos și 3 km 
de plaja Koukounaries, vila Zaharo 
are o priveliște superbă către 
mare și acces direct la plajă. 
Troulos este o plajă organizată, 
cu șezlonguri, umbrele de soare, 
salvamar, taverne și snack 
baruri cu gustări și răcoritoare. 
Este ideală pentru familii, fiind 
clasificată „Blue Flag”. 

SPOrt & relaXare: 
În apropierea vilei se află 
magazine și supermarketuri.

Pe plaja Troulos există un centru 
specializat în activități sportive, 
cu școală de inițiere în sporturile 
acvatice. De aici se pot închiria și 
bărci cu motor pentru a petrece 
o zi specială pe mare sau pentru 
a descoperi plajele izolate ale 
insulei.

Iubitorii de mișcare și natură pot 
opta să facă drumeții pe cărările 
care duc la plajele Mandraki, 
Asselinos și celelalte plaje izolate 
din Nordul insulei.

aLTe FaCiLiTĂți: 
Vila este formată din două 
corpuri. Primul corp cuprinde: 3 
camere duble (pentru maxim 2 
adulți), o cameră triplă (pentru 
maxim 3 adulți) și un studio - 
apartament (pentru maxim 4 
adulți), toate cu vedere la mare. 
Al doilea corp include 2 camere 
triple superior (maxim 3 adulți) și 
2 apartamente superior cu vedere 
la grădină. 

Vila Zaharo are și un restaurant 
snack - bar cu terasă cu vedere 
la mare.

camere: 
Toate camerele sunt confortabile, 
fiind mobilate foarte practic, 
pentru a avea toate facilitățile 
necesare. Fiecare cameră are TV, 
aer condiționat (inclus în prețul 
pachetului), baie, chicinetă dotată 
cu plită, frigider și veselă. Aerul 
condiționat este disponibil contra 
cost, 35 €/ sejur de 7 nopți și se 
achită la destinație.

În camere se face curățenie de 
două ori pe săptămână, cand sunt 
schimbate și prosoapele.

CAMERĂ DUBlĂ

STUDIO APART. STANDARD

STUDIO APART. SUPERIORVEDERE SPRE PlAjĂ



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS

  

CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
fAMIlIIlOR CU COPII

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
CONTRA COST

VIlA PANOS, AGIA PARASKEVI
LÂnGĂ pLaJĂ

piSCinĂ

iDeal PeNtrU familii

Vila Panos are o poziție excelentă, 
în apropierea stației de autobuz, a 
plajei și a tavernelor.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Studiourile se află la doar 2 
minute de plaja cu nisip Agia 
Paraskevi, la 500 m de plaja 
Kolios și la 800 m de plaja 
Troulos. 

Stația de autobuz se află la 50 
metri de vilă, fapt care vă asigură 
accesul facil în oraș și pe plajele 
amenajate ale insulei.

SWim & SUN:
Vila Panos are o piscină și bar la 
piscină, unde turiștii se pot relaxa 
și bucura de razele soarelui din 
Skiathos, dar și de cocteilurile și 
băuturile răcoritoare.

SPOrt & relaXare: 
În apropierea vilei există o 
mulțime de supermarketuri, 
restaurante și taverne, unde 
turiștii se pot delecta cu 
preparate tradiționale grecești 
proaspete. 

aLTe FaCiLiTĂți: 
Vila are o grădină frumos 
amenajată, cu o piscină și un bar. 

camere: 
Vila are studiouri duble și triple.

Camerele au o capacitate de 
cazare de 2 persoane, sunt 
dotate cu facilități pentru gătit – 
chicinetă complet utilată, frigider, 
aer condiționat, seif (contra 
cost,10€/săptămână), TV și 
balcoane sau terasă cu vedere la 
grădină, pădure sau mare. Aerul 
condiționat este disponibil contra 
cost, 42 €/ sejur de 7 nopți și se 
achită la destinație.

CAMERĂ DUBlĂ

CAMERĂ DUBlĂ - DETAlIU

VEDERE lA MARE GRĂDINĂ PlAjA AGIA PARASKEVI



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS



CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
fAMIlIIlOR CU COPII

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
CONTRA COST

VIlA YOuLA, AChLADIES
reLaxanT Și prieTenoS

ÎN acHlaDieS

iDeal PeNtrU familii

Vila Youla este amplasată pe 
un deal și are o priveliște foarte 
frumoasă către mare, având 
acces facil la plajele Achladies 
și Vassilias, ceea ce o face o 
alegere foarte bună atât pentru 
cupluri, cât și pentru familiile cu 
copii. 

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Vila este situată foarte aproape 
de plaja Achladies Bay, la stația 
de autobuz numărul 10 și la 
doar 4 km distanță de oraș și 
5 km de Aeroportul Alexandros 
Papadiamantis.

SPOrt & relaXare: 
Vila Youla este ideală pentru 
familiile cu copii nu doar datorită 
distanței foarte mici față de 
oraș, ci și datorită serviciilor de 
calitate pe care le oferă. Este o 
adevarată plăcere pentru oaspeții 
vilei să călătorească spre oraș 
cu vaporul, din micul port din 
apropierea vilei (aprox. 2 euro/ 

sens) sau să petreacă o seară în 
cosmopolitul Skiathos Town. Cel 
mai apropiat mini market este la 
doar 150 m de vilă.
 
aLTe FaCiLiTĂți: 
Vila Youla este compusă dintr-o 
singură clădire amplasată într-o 
grădină frumoasă de portocali 
și flori de leandru, având 2 
apartamente cu câte un dormitor 
fiecare, la primul etaj (pentru 
maximum 3 persoane) și 8 
studiouri - 4 studiouri standard, 
la etajul al 2-lea al vilei și 4 
studiouri superior, la etajul al 
3-lea al vilei (pentru maximum 2 
persoane).

camere: 
Toate camerele sunt cochete, 
mobilate clasic și foarte practic, 
pentru ca oaspeții să se simtă 
confortabil.

Fiecare cameră are TV, aer 
condiționat (contra cost la fața 
locului, pentru care se plătește 
opțional la proprietar 35 eur pe 
cameră/ săptămână), baie cu duș, 
balcon sau terasă, chicinetă dotată 
cu plită, frigider, hotă și veselă.

Accesul la internet wireless este 
disponibil în vilă și este gratuit.
In vilă se face curățenie la un 
interval de două zile.

CAMERĂ DUBlĂ

CAMERĂ DUBlĂ - DETAlIU

CHICINETĂ BAlCON



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS

  

CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
fAMIlIIlOR CU COPII

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
CONTRA COST

VIlA ALBANIS, KOLIOS
aproape De pLaJĂ

piSCinĂ

iDeal PeNtrU familii

CAMERĂ DUBlĂ

CAMERĂ TRIPlĂ

PARCARE VIlA AlBANIS BAlCON PlAjA KOlIOS

Amplasată într-o zonă liniștită, cu 
camere confortabile, este o vilă 
potrivită pentru cupluri.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Vila este situată în zona Kolios, la 
300 m de plaja cu același nume 
și la 6 km de orașul Skiathos. Tot 
6 km aveți de parcurs și până la 
celebra plajă Koukounaries. Plaja 
Kolios este cu nisip și dispune 
de umbrele și șezlonguri (contra 
cost). Tot aici vă puteți delecta cu 
tradițonalele preparate grecești 
servite la una din tavernele din 
apropiere. 

SWim & SUN:
Piscina vilei dispune de dușuri, 
șezlonguri, umbrele, un mic 
umbrar și este înconjurată de 
grădini și verdeață specifice 
insulei.

SPOrt & relaXare: 
Vă recomandăm să petreceți o 
seară romantică la restaurantul 
Infinity Blue, situat la 100 m de 
vilă, de unde se poate admira 
panorama Golfului Kolios, iar pe 
durata zilei puteți încerca unul din 
numeroasele sporturi nautice.
De asemenea, în zonă se află un 
supermarket, iar la 200 de metri 
este stația autobuzului cu care 
se ajunge în oraș sau la plaja 
Koukounaries. 

aLTe FaCiLiTĂți: 
Vila Albanis este alcatuită din 
13 studiouri. La parter sunt 5 
studiouri cu 2 paturi (Standard). 
La etaj sunt 8 studiouri complet 
renovate (Superior), câte 4 pe 
fiecare din cele două nivele: un 
studio cu 2 paturi; un studio 
cu 2 paturi și o canapea; un 
apartament cu 2 camere, 
fiecare cameră cu 2 paturi; un 
apartamente cu 2 camere, o 
cameră cu 2 paturi și o cameră 
cu un pat matrimonial și o 
canapea.

camere: 
Studiourile sunt luminoase 
și spațioase, echipate cu aer 
condiționat și au balcon sau 
terasă, baie cu duș și chicinetă cu 
plită electrică, frigider și veselă. 
Aerul condiționat este disponibil 
contra cost, 35 €/ sejur de 7 nopți 
și se achită la destinație.

Administratoarea vilei face 
curățenie în cameră şi schimbă 
lenjeria de pat la trei zile. 

Camerele Superior de la etajele 1 
și 2 au fost renovate în 2015.



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS



CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
fAMIlIIlOR CU COPII

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
CONTRA COST

VIlA DESPO, TROULOS
aPrOaPe De taVerNe

zonĂ LiniȘTiTĂ

aproape De pLaJĂ

Vila Despo este aproape de 
strada principală și oferă camere 
la tarife foarte bune.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Vila este situată în zona Troulos, 
la 200 m de plaja cu același 
nume și la 9 km de orașul 
Skiathos. Plaja Troulos are un 
nisip foarte fin. Pe plajă și în 
apropierea acesteia se află mai 
multe taverne unde vă puteți 
delecta cu gustoase preparate 
grecești. Numele Troulos vine de 
la o mică insulă care se află chiar 

în fața plajei și care are formă 
de dom.

Plaja are un farmec aparte dat nu 
doar de apa cristalină și de nisipul 
incredibil de fin, ci și de pădurea 
de pin care ajunge până aproape 
de mare. 

SWim & SUN:
Piscina cu bar se află la doar 50 
de metri distanță, este dotată cu 
umbrele și șezlonguri, accesul 
este gratuit la fel ca în cazul 
tuturor piscinelor din insulă, 
turiștii având aici la dispoziție 
toate tipurile de băuturi.

SPOrt & relaXare: 
La 100 de metri de vilă există 
supermarket, taverne și stația 
autobuzului cu care se poate 
ajunge în oraș.

aLTe FaCiLiTĂți: 
Vila Despo are 8 studiouri și un 
apartament, dispuse în formă de 
amfiteatru într-o gradină plină cu 
flori și copaci. 

camere: 
Studiourile sunt luminoase 
și spațioase, echipate cu aer 
condiționat, au terasă, baie cu 
duș și chicinetă echipată cu plită 
electrică, frigider, fierbator apă, 
hotă și veselă. Aerul condiționat 
este disponibil contra cost, 35€/ 
sejur de 7 nopți și se achită la 
destinație.

Proprietarii vilei fac curățenie în 
cameră și schimbă prosoapele și 
lenjeria de pat la trei zile.

CAMERĂ TRIPlĂ STANDARD

CAMERĂ TRIPlĂ SUPERIOR

CAMERĂ TRIPlĂ SUPERIOR TERASĂ CAMERĂ TRIPlĂ SUPERIOR



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS

  VIlA ANGELA, TROULOS

CAMERĂ TRIPlĂ

APARTAMENT

DETAlIU INTRARE TERASĂ

APARTAMENT DOUĂ CAMERE iDeal PeNtrU cUPlUri

zonĂ LiniȘTiTĂ

CaDrU naTUraL ÎnCÂnTĂTor

CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
fAMIlIIlOR CU COPII

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
CONTRA COST

Vila Angela este situată în zona 
Troulos, la doar 400 m de plaja 
cu același nume și 100 m de 
șoseaua principală cu taverne și 
supermarket.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Vila este amplasată pe un deal cu 
o priveliște foarte frumoasă spre 
mare și se află la 200 m de plaja 
Troulos (Blue Flag), la 9 km de 
orașul Skiathos și 3 km de plaja 
Koukounaries (Blue Flag). 

Cea mai apropiată stație de 
autobuz se găsește la doar 70 m 
de vilă. Oaspeții se vor bucura de 
liniște, într-o atmosferă rustică și 
înconjurați de flori și vegetație.  

SWim & SUN:
Plaja Troulos (Blue Flag) se află la 
doar 200 m de vilă. Troulos este 
o plajă organizată, cu șezlonguri, 
umbrele de soare, salvamar.  

SPOrt & relaXare: 
Pe plaja Troulos există un centru 
specializat în activități sportive, 
cu școală de inițiere în sporturi 
acvatice. De aici se pot închiria 
bărci cu motor pentru a petrece 
o zi specială pe mare sau pentru 
a descoperi plajele izolate ale 
insulei. În zona Troulos se află 

multe taverne și snack-baruri cu 
gustări și răcoritoare, precum și 
supermarketuri.

aLTe FaCiLiTĂți: 
Proprietarii vilei sunt amabili și 
prietenoși, tocmai de aceea mulți 
turiști se reîntoc în fiecare an la 
Vila Angela.

camere: 
Vila oferă trei apartamente mari, 
unul mai mic și șapte camere tip 
studio. Camerele tip studio pot 
caza două persoane și dispun de 
mașină de gătit, frigider, baie cu 
duș, TV, A/C, balcon și parcare 
privată. Apartamentele au 2 
camere, fiecare cu 2 paturi, plus 
aceleași dotări ca studiourile. 
Aerul condiționat este disponibil 
contra cost, 35 €/ sejur de 7 nopți 
și se achită la destinație.



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS



CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ
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lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
CONTRA COST

VIlA ALEXIA, KOLIOS
aPrOaPe De KOliOS

aPrOaPe De taVerNe

CaDrU naTUraL ÎnCÂnTĂTor

Vila Alexia este situată într-o 
zonă liniștită din Kolios, la 100 m 
de vila Albanis.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Vila are o amplasare foarte bună, 
în zona Kolios, la aproximativ 600 
m de plaja cu același nume și la 6 
km de orașul Skiathos. Tot 6 km 
aveți de parcurs și până la celebra 
plajă Koukounaries.

SWim & SUN:
Plaja Kolios este cu nisip și 
dispune de umbrele și șezloguri 
(contra cost). Tot aici vă 
puteți delecta cu tradiționalele 
preparate grecești servite la una 
din tavernele din apropiere. 

SPOrt & relaXare: 
Puteți petrece o seară romantică 
la restaurantul Infinity Blue, situat 
la 100 m de vilă, de unde se 
poate admira panorama golfului 
Kolios. Ziua puteți încerca unul 
dintre numeroasele sporturi 
nautice disponibile pe plaja 
Kolios. 

aLTe FaCiLiTĂți: 
Vila are A/C, WiFi, garderobă, 
copiator, ATM și grădină. 

camere: 
Vila are 7 camere cu A/C, WiFi, 
TV, aparat de cafea, baie cu duș și 
uscător de păr. Aerul condiționat 
este disponibil contra cost, 35€/ 
sejur de 7 nopți și se achită la 
destinație.

CAMERĂ DUBlĂ

APARTAMENT 2 DORMITOARE

APARTAMENT 2 DORMITOARE TERASĂ GRĂDINĂ



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS

VIlA AGGELOS StuDIOS, KOUKOUNARIES   

Aggelos Studios este situată în 
zona Koukounaries, la doar câțiva 
metri de șoseaua principală, în 
apropierea lagunei, rezervația 
naturală protejată de autoritățile 
locale.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Vila Aggelos are o amplasare 
ideală, lângă 5 plaje. Cunoscuta 
plajă Koukounaries se află la 600 
metri, plaja Agia Eleni, renumită 
pentru cel mai frumos apus de 
soare, se află la 400 metri, plaja 
Banana recomandată pentru 

distracție, muzică și dans se 
află la mai puțin de 10 minute 
distanță de mers pe jos, plaja 
Ambelakia poate fi accesată în 15 
minute, iar la plaja Mandraki se 
poate ajunge pe jos, străbătând o 
pădure de pin în aproximativ 20 
minute, sau cu mașina pe coasta 
de nord-est.

SWim & SUN:
Vila Aggelos dispune de piscină 
și un bar, unde turiștii se pot 
relaxa și bucura de razele soarelui 
din Skiathos într-o după amiază 
toridă, dar și de cocktail-urile și 
băuturile răcoritoare preferate.

SPOrt & relaXare: 
Pe plaja Koukounaries, ca pe 
toate plajele din Insula Skiathos, 

există atât zona de plajă liberă 
cât și zona de plajă amenajată 
cu umbrele și șezlonguri (contra 
cost), cu activități și animație, 
sporturi nautice și port turistic, de 
unde se pot închiria ambarcațiuni 
de agrement.

aLTe FaCiLiTĂți: 
Wifi-ul și aerul condiționat 
sunt gratuite. Acestă vilă 
dispune de 19 camere în sistem 
self-catering, decorate simplu 
și dotate cu chicinete. Vila 
este potrivită pentru cupluri 
și nu dispune de facilități 
pentu persoanele cu dificultăți 
locomotorii.

camere: 
Toate camerele sunt dotate cu 
o chicinetă cu plită electrică, 
frigider, fierbător electric, aer 
condiționat și baie cu duș. Wi-fi 
este gratuit în zonele comune. 
Camerele de la parter includ 
terasa.

TIPURI DE CAMERE:
• Dubla studio twin - se află la 

parterul vilei.
• Dubla studio matrimonială - 

se află la primul etaj al vilei.

CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
PENTRU CUPlURI

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
GRATUIT

iN KOUKOUNarieS

iDeal PeNtrU cUPlUri

LÂnGĂ 5 pLaJe

CAMERĂ STUDIO TwIN

CAMERĂ DUBlĂ

PISCINĂ CHICINETĂTERASĂ



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS

VIlA MIcHALIS StuDIOS, TROLOUS

zonĂ LiniȘTiTĂ

iDeal PeNtrU cUPlUri

aPrOaPe De taVerNe

CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
PENTRU CUPlURI

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
CONTRA COST

Vila Michalis este o locație ideală 
pentru cupluri și familii cu copii, 
situată la o distanță de aproximativ 
500 de metri de plaja Troulos.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)

lOcaliZare: 
Situată în zona Troulos, la 700 m 
de plaja cu același nume (Trulos), 
la 1 km de plaja Maratha și la 11 
km de aeroport. Centrul orașului se 
afla la aproximativ 10 km, iar cea 
mai renumită plajă din Skiathos, 
plaja Koukounaries, este la 3 km 
depărtare.

 

SPOrt & relaXare: 
In imediata apropriere a vilei, în 
drumul spre plajă, se află un mini 
market situat lângă fast food-ul 
Gyronimo, iar după acesta, pe 
partea stângă sunt mai multe 
taverne, una dintre ele având 
acces pe plajă. Turiștii pot servi 
masa la restaurantul bar Salt 
and Peper, care are o bucătărie 
cu specific internațional, dar 
și tradițional grecesc. Cu 
preparate din bucătăria italiană și 
grecească,turiștii se pot delecta 
la taverna LArtigiano, apoi pot 
merge la Barul Totem, unde 
pot servi un cocktail ascultând 
muzică live. Lângă mini market-ul 
din intersecție este o altă tavernă, 
Taverna lui Captain Nikos, cu 
specific grecesc și bulgăresc.

aLTe FaCiLiTĂți: 
Vila este formată dintr-un singur 
corp cu camere renovate în anul 
2020, cu vedere spre munte sau 
grădină. Michalis Studios oferă 
WiFi gratuit, grătar, grădină și 
parcare privată gratuită.

camere: 
Toate camerele sunt confortabile, 
fiind mobilate practic, și includ 
toate facilitățile necesare. 
Fiecare cameră are wifi, TV, aer 
condiționat (contra cost la fața 
locului), baie, chicinetă dotată cu 
plită, frigider, fierbător electric.  

TIPURI DE CAMERE:
• Dubla studio - situată la 

parterul vilei. 
• Dubla studio extrabed - se află 

tot la parterul vilei și include 
aceleași dotări precum camera 
Dubla studio.

CAMERĂ DUBlĂ

CAMERĂ DUBlĂ

CHICINETĂ GRADINĂClĂDIRE



Clasificarea noastră: 

SKIATHOS, GRECIA 

INSULA SkIAthoS

VIlA DREAM HOuSE, AGIA PARASKEVI   

Vila Dream house se află în Agia 
Paraskevi, la aproximativ 1,7 km 
de centrul orașului.

CLaSiFiCare oFiCiaLĂ: 
Vilă turistică

paCHeT de BazĂ: 
Cazare & self-catering (fără masă)
Micul dejun se poate servi la 
cerere la vilă, contra cost (aprox. 
7 €/ pers./zi)

lOcaliZare: 
Vila este poziționată în mijlocul 
insulei aproape de stația 
de autobuz numărul 16, la 
aproximativ 600 de metri de 
plaja Agia Paraskevi.

SPOrt & relaXare: 
600 m până la plaja Agia 
Paraskevi, 600 m până la plaja 
Kolios și 900 m până la plaja 
Troulos. Orașul Skiathos este 
la o distanță de 6 km, iar stația 
de autobuz este la 30 m de vilă, 
astfel încât turiștii cazați aici pot 
accesa cu ușurință celelalte plaje 
ale insulei: Koukounaries, Agia 
Eleni sau Banana.

De asemenea, accesul este facil 
și către oraș, unde turiștii pot 
merge la shopping sau se pot 
bucura de tavernele și cluburile în 
care se cântă muzică live. 

aLTe FaCiLiTĂți: 
Vila oferă Wi-Fi gratuit în zonele 
publice și parcare gratuită, 
include un snack bar, grădină și 
grătar. În apropierea vilei există 
mai multe mini market-uri, 
restaurante și taverne, unde se 
pot servi preparate tradiționale 
grecești, proaspete și delicioase.

La o distanță de aproximativ 
500m este complexul Iguana, cu 
restaurant, bar cu karaoke, o dată 
pe săptămână și un mini market. 
Pe plajă oaspeții vilei au barul 
Bambon, de unde se pot lua 
gustări, băuturi răcoritoare și 
alcoolice.

camere: 
Oferă camere în sistem self-
catering, cu Wi-Fi gratuit și un 
balcon cu vedere la grădini. Snack 
barul hotelului este deschis pe 
tot parcursul zilei. Camerele 
sunt dotate cu chicinetă complet 
utilată, frigider, aer condiționat 
(contra cost, care se achită la 
fața locului), TV, baie cu duș.

CEl MAI BUN RAPORT 
PREţ / CAlITATE 

 RECOMANDAREA 
TOUROPERATORUlUI

fACIlITĂţI 
DE lUx

APROAPE 
DE  PlAjĂ

RECOMANDAT 
PENTRU CUPlURI

lUNĂ DE MIERE ACCES INTERNETDIRECT 
PE  PlAjĂ

A/C 
CONTRA COST

LÂnGĂ 3 pLaJe

iDeal PeNtrU cUPlUri

aPrOPae De taVerNe

CAMERĂ DUBlĂ

CAMERĂ DUBlĂ

BAR GRĂDINĂ

TERASĂ
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