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Limassol Marathon este considerat Maratonul Oficial al insulei Cipru și pe 18 martie 2018 va avea loc ediția 
numărul 12.  La ediția numărul 10 din 2015 au participat peste 13 000 de persoane care au alergat la cursa de 
Maraton, Semimaraton și Crosurile de 10 km și de 5 km. Este unul dintre evenimentele cu cea mai mare 
creștere din Europa, vremea mediteraneană și tarifele mici din Cipru în luna martie fiind o excelentă invitație 
pentru maratoniști și familiile lor să petreacă o scurtă vacanță în Cipru. Traseul maratonului este unul plat și 
rapid, iar condițiile meteo în luna martie pot să ofere multor alergători șansa de a termina un prim maraton 
sau să reușească un Personal Best.  
 

Hotel in Limassol 

 
Tarif pachet pentru 

maratonist 
 

Tarif pachet pentru 
insotitor 

Hotel Kapetanios Odyssia 
3*  

330 EUR 260 EUR 

Hotel Mediterranean Beach 
Limassol 4*  

369 EUR 299 EUR 

 
 
 
 

 

Limassol Marathon – 18 martie 2018 

Perioada deplasării 16 - 19 martie 2018 
 

LIMASSOL MARATHON 2018 
Duminica 18 martie 2018 

http://www.exploretravel.ro/
mailto:office@exploretravel.ro
http://www.kapetaniosgroup.com/Hotels.aspx?hotelid=3
http://www.kapetaniosgroup.com/Hotels.aspx?hotelid=3
http://www.medbeach.com/
http://www.medbeach.com/
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Tariful include: 
 Bilet de avion București - Larnaca și retur cu Blue Air  
 Taxe de aeroport  
 Bagaj de mână de 10 kg / persoană  
 3 nopți cazare în cameră dublă cu mic dejun inclus la unul dintre hotelurile din ofertă  
 Taxa de participare la maraton (doar pentru maratoniști) 

 

Tariful nu include: 
 Alte mese în afara micului dejun 
 Transfer aeroport-hotel-aeroport 
 Bagaj de cală opțional: 45 Euro / persoană / dus-întors 
 Excursii și vizite în Cipru  

 asigurarea medicală și asigurarea storno a călătoriei opțională 
 

NOTĂ: 
 Tariful este de persoană în cameră dublă și include serviciile menționate în tabel. Acest tarif poate 

suferi modificări în funcție de disponibilitățile la avion și cazare în momentul efectuării rezervării 
ferme, existând locuri limitate la această ofertă.  

 Perioada de cazare în Cipru este 16 - 19 Martie 2018, însă se poate modifica la cerere. Pentru 
modificarea perioadei din ofertă sau alte variante de cazare și transport, vă rugăm să ne contactați 
telefonic la 021 233 4775 sau pe e-mail la adresa office@exploretravel.ro  

 Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuită oficial de Ministerul Turismului local. Ca atare, 
facilitățile comune și cele ale camerelor sunt conforme cu standardele locale. 

 TVA este inclus în tarifele afișate. 
 

Condiții de înscriere 
 
Modalitatea de plată a pachetului este: 

- avans de 50% in momentul inscrierii 
- diferenta se achita cu 30 de zile inainte de plecare 

 
Condiții de anulare 
 

- avansul este nerambursabil, acoperind biletul de avion si taxa de inscriere la maraton care este 
nerambursabila 

- pentru anulari din momentul inscrierii si cu pana la 31 de zile inainte de data plecarii, se ramburseaza 
contravaloarea pachetului, mai putin avansul care este nerambursabil 

- pentru anulari cu mai putin de 30 de zile inainte de plecare, penalizarea este de 100%. 
 
 
 

 
 
Vineri 16 martie: Plecare din București la ora 15:00. Sosire la 17:15 în Larnaca.   
 
Luni 19 martie: Plecare din Larnaca la ora 21:10. Sosire în Bucuresti la 23:30. 

Orar de zbor: BLUE AIR  

http://www.exploretravel.ro/
mailto:office@exploretravel.ro
mailto:office@exploretravel.ro
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Hotel Kapetanios Odyssia 3* 
 

Localizare: este situat foarte aproape de o zonă turistică deosebit de animată, Yermasoya, cu baruri, taverne 
și restaurante, la doar 900 de metri de centrul orașului Limassol și la numai 50 de metri de plajă. 
 
Facilități: hotelul pune la dispoziția oaspeților săi următoarele facilități: 2 piscine exterioare, O’Brian’s pub și 
restaurant, bar la piscină, taverna Lido, restaurant Diana, săli de conferință, casă de schimb valutar, sală de 
gimnastică, jacuzzi, masaj, sală de fitness, teren de tenis, centru de sporturi nautice. 
 
Camere: hotelul dispune de 147 de camere dotate cu aer condiționat, telefon direct, radio, TV (pay-TV), mini 
bar, uscător de par și balcon. 
 

Hotel Mediterranean Beach Limassol 4* 
 
Localizare: se află la două minute de mers pe jos de plajă, în apropierea sitului arheologic Amathus și la 8 km 
de centrul orașului. 
 
Facilități: 2 restaurante, un bistro, 3 baruri, o piscină exterioară pe mai multe nivele, o piscină interioară, sală 
de gimnastică, club de sănătate, saună, jacuzzi, SPA, teren de tenis, sală de jocuri, săli de conferință, facilități 
pentru practicarea sporturilor nautice. 
 
Camere: au vedere la mare sau la terasă și sunt dotate cu aer condiționat, telefon direct, seif, TV prin satelit, 
uscător de păr, minibar și balcon sau terasă. 

Detalii hoteluri 

http://www.exploretravel.ro/
mailto:office@exploretravel.ro
http://www.kapetaniosgroup.com/Hotels.aspx?hotelid=3
http://www.medbeach.com/

