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Laganas Zakynthos
ACȚIUNE
Greece

6-13 Sept. 2020  Grecia
Tabara de … Just Parties Day
& Night, in Zakynthos

te asigurăm că vei avea parte de
experiențe amuzante. Deviza
noastră: FĂRĂ Plictiseală!



☺
990 euro
INTERACȚIUNE
vei câștiga prieteni noi



☺

Ai 18+ ani, ai scăpat de școala obligatorie și mai ai câteva săptămâni
să te bucuri de viață ( fie că începi anul universitar & jobul)?!!
De aceea am ales special pentru tine, Zakynthos – insula care nu
doarme niciodată!
Un paradis al clubbing-ului și al plajelor rezervate pe timpul serii –
petrecerilor tematice, Zakynthos este o destinație care freamătă de
voie bună la orice oră din zi sau din noapte, fiind un magnet pentru
tinerii în căutare de distracție, din toate colțurile Europei. Peste 100
de baruri, restaurante si cluburi moderne, o viaâă de noapte foarte
agitată, o plajă cu nisip fin și broaste țestoase, sunt doar câteva
dintre motivele pentru care puteți pune Laganas pe lista destinațiilor
voastre de vacanță în Grecia.
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Cazare: Laganas, apartamente în vilă la 25m de plajă și 4 min de mers
pe jos de zona de cluburi

Din program*
ziua 1
09.00 întâlnire la Otopeni
15.00 check-in Laganas
15.30 prânz
16.30 explore Zante
23.00 Total Karnage, by
Zero Club
ziua 2, 3, 4, 5, 6, 7
06.00 Hello, Sunshine!
07.00 mic dejun
08.00 beach rest&sleep,
lunch on the beach, dive
with turtles, snorkelingg,
Happy Horses, water park,
Jeep Safari RUM &
RAYBANS BOAT PARTY,
Blue Caves Tour
21.00 cina
23.00 Nightlife: Paint
Party, Two for Tuesdays,
VIP Table Nights, The
Foam Party, Underwear
Ball

Tarif 990 euro/ pers.*
Tariful cuprinde: cazare, 3 mese/zi, transport cu avionul, transfer,
taxe de aeroport, asigurare medicală, intrarea la petrecerile tematice.
Tariful nu cuprinde: transfer din diverse orașe din țară la aeroportul
Otopeni și retur, șezlonguri și umbrele, excursii și intrări la obiective
altele decât cele menționate în program.
•pentru membrii Clubului Happy Camps tariful este 790 euro/pers.

ziua 8
06.00 Hello, Sunshine!
07.00 mic dejun
08.00 beach rest&sleep
13.00 plecare spre
Aeroportul “Dionysios
Solomos” din Zakyntos
20.20 aterizare la Otopeni
*Programul poate suferi
usoare modificari

Pentru inscrieri si alte detalii, vă rugăm să ne contactați.

Vă așteptăm cu drag!

Cristina Sasu
0723 387 350
tabere@happycamps.ro
www.HappyCamps.ro

