
Ne place să fim ospitalieri !!! 



Cateva cuvinte despre              
Neos Marmaras  

 
Neos Marmaras (“Noul Marmaras”) a 
fost fondat în Peninsula Sithonia, 
Halkidiki, începând cu anul 1922, de 
către refugiații greci care au venit din 
insula Marmaras din Propontida, 
Asia Mică.  
 
Este un oraș vibrant, situat între po-
alele Muntelui Dragoudelis și linia de 
coastă, constituind cea mai          
cosmopolită zonă din Golful          
Toroneos al Peninsulei Sithonia. 
 

Neos Marmaras este un orășel    

modern, care valorifică frumusețile 

naturii.  

 

Neos Marmaras oferă deopotrivă 

magia specifică insulelor și confortul 

continental. Vizitatorii vor găsi       

numeroase magazine tradiționale, 

cafenele și baruri, restaurante și 

cluburi de noapte, pentru toate     

gusturile și necesitățile.  

Cine suntem… 
 

Într-una din cele mai verzi si fertile zone 
din Grecia, la doar 1,2 km distanță de 
orășelul cosmopolit Neos Marmaras, în 
cea mai liniștită zonă din Halkidiki 
(Peninsula Sithonia), familiei Valachis îți 
oferă cu ospitalitate o cazare de calitate.  
 
La doar câțiva metri depărtare de plajă, 
unde munții se află în armonie perfectă cu 
marea, vei descoperi “Fantasia Studios & 
Apartments”, locul ideal pentru o vacanță 
plăcută, la un preț convenabil. 

Dotările din camere  
 
Apartamentele și garsonierele proaspăt 
renovate au intrări independente, băi 
private  și balcoane cu vedere la mare. 
Sunt decorate cu gust, având farmecul 
unui spațiu de cazare modern. Fiecare 
garsonieră sau apartament include:  
 Televizor LCD prin satelit        
 Frigider  
 Aer condiționat                      
 Bucătărie echipată cu toate cele ne-

cesare  



Facilități extra 
     

Pentru a vă asigura confortul,      
serviciile noastre includ: 
 personal cunoscător de mai 

multe limbi străine    
 birou de recepție  
 spațiu pentru depozitarea în 

siguranță a bagajelor după 
eliberarea camerei     

 serviciu de curățătorie  
 spațiu privat de parcare 

(gratuit)   
 internet wi-fi (gratuit)   
 grădină pentru petrecerea  

timpului în aer liber  

În Fantasia, veți cunoaște 

confortul oferit de către o familie 

tipică grecească.  

Aici veți avea ocazia să vă 

bucurați gratuit de produse făcute 

în casă, precum tsipuro, fructe de 

mare, măsline și alte bunătăți.  

În curtea noastră veți putea face 

cunoștință cu ceilalți musafiri ai 

hotelului și să gustați specialitățile 

culinare locale. 



Nu numai că suntem imediat în 
apropierea plajei... 

 
Celor cărora le place să admire 
peisajele și sălbăticia munților se 
pot bucura de frumusețea naturii 
din zonă.  

La doar câteva minute de 
“ F a n t a s i a  S t u d i o s  &             
Apartments”, există o varietate 
de cărări pentru drumeții, 
d u c â n d  c ă t r e  m u n t e l e 
“Dragounteli” și către pitorescul 
sat “Parthenon”  

Activități pe timp de vară  
 

 Să înotați și să vă bronzați pe plajele 
  premiate cu Steag Albastru, sau în  
  zecile de golfuri 

 
 Să vizitați insulele din Golful Toroneos 
 
 Să faceți Scuba-Diving, admirând f 

  rumusețea subacvatică a zonei 
 
 Dacă aveți copii mici, un mare Luna  

  Park vă așteaptă 
 
 Să vă bucurați de momente de   

  relaxare la barurile de pe plaje 
 
 Să vă plimbați cu bărcile- taxi până la 

  Porto Carras 

Activități care pot fi făcute pe tot 
parcursul anului 

   
     Să vizitați satul Parthenonas (sit istoric    

 protejat prin lege), la doar 5 km 
 distanță de Neos Marmaras 

 
     Să degustați mâncărurile locale și 

 specialitățile din restaurantele din Neos 
 Marmaras 

 
     În fiecare zi de joi, puteți cumpăra orice 

 aveți de nevoie de la târgul local  
 
     Să jucați jocuri de noroc la Cazinoul 

 Porto Carras 
 
     Să faceți drumeții către satul 

 Parthenonas, în mod special pe drumul 
 care pornește de la câțiva metri 
 distanță de Fantasia 



Fantasia  

studios and apartments 

 

Neos Marmaras 

Sithonia, Halkidiki, Greece 

www.fantasia-studios.gr 

 
info@fantasia-studios.gr   

00302375072384  

 

G.N.T.O. Authorization Number 
09.38.K.11.2K.00598.0.0   
09.38.K.11.2K.00599.0.0  

Cum ajungeți la noi 
 
Cu mașina: Vila noastră este situată la 1.2 km înainte de principala    
intrare în Neos Marmaras, peninsula Sithonia, Halkidiki. Se află la 1 km 
distanță de plaja Paradisos și la 3 km de plaja Lagomandra. Coordonate 
GPS: N:40.11.22.34 ; E:23.77.58.16 
 
Cu autobuzul: luați autobuzul din stația de autobuz din Salonic, către 
Halkidiki (important! Stația către Halkidiki nu se află în stația de autobuz 
Macedonia). Coborâți la stația situată chiar în fața vilei noastre, pe 
drumul principal. Stația se numește Keramaria. 
 
Cu avionul: aterizați în aeroportul Macedonia din Salonic și apoi luați 
autobuzul către Halkidiki sau închiriați o mașină (este de preferat a doua 
variantă). Există numeroase zboruri directe către aeroportul Macedonia. 
Vezi găsi cu ușurință zboruri din majoritatea aeroporturilor europene. În 
mod special, pe timp de vară, există zboruri directe din fiecare țară 
europeană.  

mailto:info@fantasia-studios.gr

