CIRCUIT GRECIA
( 27 MAI - 03 IUNIE 2022 )

TARIF STANDARD

430Euro/pers*

EARLY BOOKING

380 EUR

ZIUA 1: Plecare din Cluj-Napoca la ora 18:00 pe ruta Sibiu - Pitesti- Bucuresti - Giurgiu Veliko Tarnovo - Plovdiv - Paralia Katerini. (1.300 km).
Ziua 2: Ajungem in jurul orei 10:00 la Salonic, al doilea oras ca marime, dupa capitala
Atena. Tur de oras, cu vizitrea Bisericii Sf.Dumitru, Ruinele romane, Statuia lui Alexandru
Macedon, Portul. Timp liber. Continuam spre Paralia Katernini. Cazare si timp liber in
statiune.
Ziua 3. Dupa micul dejun vom porni spre muntele Olimp, unde vom vizita Cascada lui
Zeus si Baia Afroditei si vom afla despre Legendele Olimpului. Apoi vom poposi in oraselul
Litohoro, de la poalele muntilor Olimp. Timp liber pentru servirea pranzului. Ne
continuam drumul spre Cetatea de la Platamonas, construita in sec.X e.n. in stil Bizantin
de catre Bonifaciu de Monferrat. Din curtea cetatii vom admira marea in toata
splendoarea ei, iar in departare, Orasul Salonic. (100 km).
Ziua 4. Dupa micul dejun pornim spre Meteora, unul dintre cele mai importante centre
religioase ale Greciei. Ajungem in localitatea Kalambaka, unde vom vizita un centru de
* tariful cu Early Booking este valabil pana in 01.03.2022.
** tarif standard 430 Euro/ pers in camera dubla

icoane bizantine si vom avea parte de o demonstratie asupra artei fauririi icoanelor
acoperite cu foita de aur. Apoi vom vizita cele 6 manastiri pe dinafara, iar pe interior
Megalo Meteoru sau Metamorphosis. La intoarcere, vom opri in Valea Tembi la Biserica
Sf.Paraskieva si izvorul tamaduitor. (350 km).
Ziua 5. Dupa micul dejun ne indreptam spre Atena, capitala Greciei. Pe drum vom opri la
Oracolul din Delphi, pentru a vedea templul zeitei Pythia, cea care, cand se afla in transa
primea puteri divine si le putea comunica oamenilor mesajele zeilor si viceversa. Ajungem
la Atena spre seara. Optional cina festiva in renumitul cartier Plaka. Cazare in Atena. (500
km).
Ziua 6. Dupa micul dejun incepem vizita orasului Atena cu Stadionul Olimpic, locul de
unde au inceput jocurile olimpice, continuam cu Acropole, Parthenonul, Erechtionul,
Herodionul, Propylea, Templul Atenei, al lui Nike, Teatru lui Dionysos, Areopagus – aici se
vede si locul in care a predicat Pavel. Vom merge apoi la Parlament pentru a asista la
schimbarea garzilor. Timp liber. Ne continuam drumul spre Paralia Katerini, cu o scurta
oprire la Thermopiles unde vom admira statuia lui Leonidas si a vitejilor lui soldati. Cazare
in Paralia Katerini.(500 km)
Ziua 7. Zi libera in Paralia Katerini sau optional croaziera pe insula Skiathos faimoasa
pentru plajele superbe si marea de un albastru cristalin. Vom vizita oraselul Skiathos,
dupa care veti avea posibilitatea de a gusta din bucataria locala (fructe de mare, calamari,
peste spada, etc). Dupa masa de pranz, ne vom indrepta spre vestita plaja de la
Koukounaries unde vom ramane approx. 2 ore, iar apoi ne vom intoarce in Paralia
Katerini. (300 km)
Ziua 8. Dupa micul dejun, ne vom intoarce in tara incarcati de istorie, de legende, de
amintiri frumoase si locuri de neuitat. (1.300 km).
Data de plecare

Tarif standard in camera dubla
(avans 30%)

Tarif Early Booking
>01.03.22 sau pana la revocare
(avans 50%)

430 Euro

380 Euro

27.05.2022
Reducere copil<12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 40 euro
* tariful cu Early Booking este valabil pana in 01.03.2022.
** tarif standard 430 Euro/ pers in camera dubla

Supliment camera single: 80 euro

Tarifele au fost calculate la grup de minim 40 turisti. Suplimentul pentru transport pentru grup 3039 persoane, 10 euro, se va achita doar in caz de nevoie,
la finalizarea grupului, in spatamana plecarii.
Tariful include :
- transport cu autocar clasificat internaţional de 3* ;
- 6 nopţi cazare in studio cu mic dejun si cina in Paralia Katerini ;
- 1 noapte cazare cu mic dejun in Atena
- ghid însoţitor.
Tariful nu include:
- taxele de intrare (optionale) la obiectivele turistice: Meteora 3 Eur, Atena Akropolis - 20 Eur
- ghid local in Atena - obligatoriu - 7 Eur/pers.
- excursie optionala pe insula Skiathos - 35 Eur/pers.
- cina festiva in Cartierul Plaka din Atena - 35 Eur/pers.
- asigurarea medicală si asigurarea storno ;
Agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica ordinea sau conţinutul programelor în cazul în care
acest lucru este absolut necesar
CONDITII DE CALATORIE:
-

Carte de Identitate sau pasaport
test PCR negativ efectuat cu max. 72h inainte de plecare
dovada trecerii prin boala (maxim.180 zile)
vaccin anti-COVID (ambele doze).

Note:










Agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica ordinea sau conţinutul programului în cazul în care
acest lucru este absolut necesar.
Excursiile opţionale nu trebuie confirmate de către turişti la momentul înscrierii.
Pentru explicaţiile de la obiectivele turistice, grupul va putea apela contra cost la serviciile
ghizilor locali (acolo unde este cazul)
Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de telefon
ale ghizilor sau şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând a ţine legătura
cu aceştia pentru a va informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora exactă a sosirii
în oraşul dumneavoastră).
Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca. 15- 30 min. înainte de ora
comunicată.
In cazul in care nu se intruneste grupul minim de 20 de persoane, transportul se efectueaza
cu microbuz de ultima generatie, cu urmatoarele dotari: climatronic, sistem de incalzire
independent, scaune rabatabile, telefon, radio.
Locurile din autocar se aloca turistilor in ordinea inscrierii acestora si nu se acorda locuri
preferentiala decat in cazuri medicale speciale.

* tariful cu Early Booking este valabil pana in 01.03.2022.
** tarif standard 430 Euro/ pers in camera dubla

