Plaj la Marea Egee – Peninsula Halkidiki

Confort
- HANIOTI-

HOTEL HALKIDIKI
PALACE 3*+

REDUCERE
De pana la 30%
Plec ri
- în fiecare vineri–
Durata
10 zile/ 7+2 nopti

Plec ri din
1.

2.

3.

4.

Cluj – Targu Mures –
Sighisoara – Brasov –
Ploiesti – Bucuresti Giurgiu
Suceava – Piatra Neamt –
Chisinau – Iasi – Bacau –
Focsani – Buzau – Galati –
Braila – Constanta –
Bucuresti – Giurgiu
Alba Iulia – Sibiu –
Ramnicu Valcea – Pitesti –
Craiova – Slatina –
Bucuresti – Giurgiu
Baia Mare – Satu Mare –
Oradea – Arad – Timisoara
– Deva – Caransebes –
Lugoj – Resita – Drobeta –
Orsova –Voiteg

Avans la înscriere
Avans 25 €/pers

Bineădeăştiut
-turiştii se vor prezenta la locul de
îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră
mai devreme faţă de orele de plecare
menţionate.
-pentru plecările din ţară, pot apărea
întârzieri pe traseu din diverse motive
care nu ţin de agenţia noastră (trafic).
-aşezarea în autocar va fi realizată de
către
ghidul
însoţitor
conform
diagramelor de îmbarcare (în funcţie de
ordinea înscrierii turiştilor în agenţie).
-autocarul face popasuri pe traseu la
aproximativ 3 ore.
-distanţă Bucureşti - Halkidiki este de
aproximativ 735 km.
-clasificarea hotelurilor este dată de
autorităţile în domeniu din ţara
respectivă; hotelurile menţionate pot fi
înlocuite cu hoteluri similare fără a
afecta tariful.
- copii care au gratuitate la cazare nu
beneficiaza de pat separat

ZIUA 1 - C tre Grecia ...
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi
locul stabilit în diagrama de plecări,
anexată pe pagină următoare în vederea
îmbarcării şi deplasării spre Halkidiki.
Pe timpul nopţii, se va traversa
Bulgaria.

BONUS TUR DE SALONIC!!!

* Croazier la Muntele Athos. Ne vom
deplasa spre Ouranopolis de unde ne vom
îmbarca pe vapor pentru a admira cele mai
frumoase mânăstiri bizantine de pe Muntele
Sfânt. Primul şi cel mai dezvoltat centru
monahal de pe teritoriul Greciei, Muntele
Athos poate fi văzut în croaziera pe care o
veţi face de-a lungul braţului. Republica
monahală cuprinde astăzi şase categorii de
aşezăminte
monastice:
mănăstirile,
schiturile, chiliile, colibele, bordeiele şi
sihăstriile. Mănăstirile sunt în număr de 20,
dintre ele 17 sunt greceşti, una rusească, una
sârbească şi una bulgărească.

*Excursie la Meteora, loc de ascetism si
rug ciune. Vă invităm să descoperiţi aceste
mânăstiri deosebite, veritabile muzee
bizantine, situate „între cer şi pământ”, în
vârful unor stânci gigantice, în formă de
turnuri, unice în Europa. Trecerea prin
ZIUA 2 – Thessaloniki, capitala oraşele Larissa, Kalambaka şi Valea
Macedoniei
Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile
În cursul dimineții, ajungem la Salonic, complexului, vă vor îmbogăţi spiritual şi
al doilea oraş ca mărime al Greciei cultural.
concurând ca frumuseţe cu Atena şi
Kavala. Se vizitează Biserica Sf. * Seara greceasc , o petrecere 100%
Dumitru, iar apoi putem admira zidurile
a la grec. Vă invităm să participaţi la un
cetăţii Salonic, Arcul lui Galeriu,
program artistic tradiţional grecesc, unde
Rotonda,
Bulevardul
Egnatia,
veţi putea savura mâncărurile şi băuturile
Bulevardul Expoziţiei, Portul şi Faleza
specifice acestei ţări şi, mai mult decât atât,
într-un tur panoramic din autocar.
veţi putea învăţa câţiva paşi din dansurile
Finalizăm cu o oprire la Turnul Alb tradiţionale: sirtaki şi zorba.
simbolul oraşului. După amiază, vom
ajunge în „paradisul verde” al Greciei,
* Excursie la Waterland. Vă invităm să vă
staţiunea Afitos pe braţul Kassandra.
distraţi în acest parc acvatic situat la 18 km
Cazare Hotel Halkidiki Palace 3*.
de Salonic, recomandat tuturor vârstelor.
Aici, veţi găsi tobogane cu apă, de diferite
ZIUA 3 – 8ă ă V ă propunemă saă
grade de dificultate, piscine cu valuri
participați laă urm toareleă excursiiă artificiale şi hidromasaj, bar şi cofetărie şi
opționale:
multă, multă distracţie inclusă în preţ.

*Excursie la Petralona. Vă invităm să
vizitaţi faimoasa peşteră unde au fost
descoperite relicve ale omului din
Neanderthal, dovedind existenţa unei
aşezări preistorice. Admirăm
frumoasele stalactite şi stalagmite
precum şi urmele primelor vetre de foc
făcute de om. Ne vom continua
călătoria cu vizitarea oraşelor Nea
Moudania şi Afitos unde vom avea timp
liber pentru cumpărături şi pentru a
servi o cafea tradiţională grecească.

ZIUA 9 - C tre România ...
Dimineaţă program liber pentru ultimele
cumpărături. După-amiază ne vom îmbarca
în vederea deplasării pe traseul KassandraPromahonas – Kulata – Sofia – Ruse Giurgiu – Bucureşti.ăă
ZIUA 10 - Dinănouăacas !!
În drumul nostru spre casă, lăsăm în urmă
magia acestei ţări unice. Grecia are puţini
rivali privind bogăţia şi varietatea
impresiilor pe care le lasă în memorie.
Acestea vor lăsa o amintire plăcută mult
timp după ce vacanţa s-a încheiat. Sosire în
România.

Recomandat familiilor!!!

Formalit ţi

HOTEL HALKIDIKI PALACE 3*+
-All Inclusive-

REDUCERE

Deăpân ălaă30% la cazare
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor
Hotelul Halkidiki Palace 3*, renovat în 2012, este un loc perfect pentru toți cei care caută o vacanță de
vară pentru relaxare.
Localizare: Hotelul Halkidiki Palace 3* este situat pe brațul Kassandra din Halkidiki, între stațiunile
Polichrono și Hanioti, la aproximativ 2 km de Hanioti. Hotelul se află la o distanță de 400 de metri de
plajă. Distanța până la cel mai apropiat aeroport este de 90 km.
Plaja: Plaja cu nisip și pietricele se află la 400 m de hotel, iar intrarea în mare este lină.
Facilit țiăhotel:ăHotelul Halkidiki Palace 3* pune la dispoziția turiștilor piscină exterioară de
dimensiune semiolimpică, cu adâncimea cuprinsă între 1 și 3 metri. Există și o piscină pentru copii
adiacentă de 80 cm adâncime, bar la piscină, restaurant, acces Wi-Fi în spațiile publice gratuit,
internet corner cu un calculator și un PlayStation, recepție 24 h, seif (contra cost, 10 euro/săptămână),
salon cu TV, zonă de lectură, bibliotecă, parcare gratuită.
All Inclusive: Mic dejun, prânz și cina sunt tip bufet.
Micul dejun (08:30 – 10:00) este format din cafea, ceai, lapte, suc de portocale; șuncă, brânză, iaurt;
miere, gem; ouă fierte, prajituri, cozonac, fulgi de porumb; legume sau fructe sau conserve de fructe
(în funcție de timpul sezonului); 2 feluri de mâncare caldă (mâncărurile calde sunt diferite în fiecare zi
și pot include omletă pe pâine prăjită, sandwich-uri, ou prăjit și bacon pe pâine prăjită, gogoși,
plăcintă etc).
Masa de prânz (13:00 – 14:30) și Cina (19:00 – 20:30) sunt alcătuite din supă (doar la masa de prânz);
2 mese calde, diferite în fiecare zi; 2 sau 3 garnituri; 2 sau 3 salate; desert (înghețată, prajitură sau
fructe).
Facilit țiăcamere:ăHotelul dispune de camere spațioase, renovate în 2011, ce sunt dotate cu aer
condiționat (gratuit în lunile iulie și august), baie proprie cu cadă sau duș și uscător de păr,
minifrigider (gratuit), TV, balcon sau terasă cu vedere la Golful Torroneos (majoritatea camerelor).
Acestea sunt împărțite în cele trei clădiri: clădirea centrală (care găzduiește recepția și restaurantul) și
două clădiri autonome.
Facilit țiăcopii:ăPiscină în aer liber, loc de joacă.

TRANSPORT

Supliment transport autocar din București 55 €/pers.
Plec riăcuăautocarăîn fiecare Vineri
IntrareălaăcazareăînăfiecareăSâmb t
STANDARD

Plec ri
Loc în DBL

First
Booking

Early
Booking

Loc în DBL
cu
REDUCERE
30%ăpân ălaă
15.03

Loc în DBL
cu
REDUCERE
25%ăpân ălaă
31.05

OFERT ă
SPECIAL

03.06, 16.09, 23.09
284 €
199 €
213 €
10.06, 17.06
355 €
249 €
266 €
09.09
375 €
263 €
281 €
24.06, 01.07, 08.07
421 €
295 €
316 €
15.07
464 €
325 €
348 €
22.07, 29.07, 05.08,
12.08, 19.08, 26.08,
526 €
368 €
395 €
02.09
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu
15 €
pat suplimentar/fiecare persoană*
Supliment SGL*
245 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul.
*Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Locuri
limitate

227 €
284 €
300 €
337 €
371 €
421 €

La frontieră este obligatorie
deținerea unei cărți de identitate
sau pașaport valabil minim 6
luni.
Nu este obligatorie asigurarea
medicală
de
călătorie și
asigurarea storno, însă, agenţia
recomandă să aveţi.
Pentru a putea ieşi din țară,
copiii sub 18 ani trebuie să
îndeplinească
următoarele
condiții: să călătorească cu cel
puţin un adult însoțitor, să aibă
asupra lor acordul ambilor
părinţi (sau al părintelui care nui însoţeşte) legalizat la notariat;
adultul care îi însoţeşte, în cazul
în care nu este unul dintre
părinţi, trebuie să aibă cazier
judiciar pe care să îl prezinte la
frontieră.

Servicii incluse:
7 nopţi cazare cu All Inclusive;
Însoţitor de grup din partea
agenţiei (la autocar);
Asistenţă turistică.
Tariful nu include:
Asigurare medicală de călătorie
şi asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele
turistice si programe opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale.
BONUS:
Tur panoramic de SALONIC.

Plaj la Marea Egee – Peninsula Halkidiki

Confort
- HANIOTI-

HOTEL HILLTOP 3*

REDUCERE
De pana la 30%
Plec ri
- în fiecare vineri–
Durata
10 zile/ 7+2 nopti

Plec ri din

ZIUA 1 - C tre Grecia ...
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi
locul stabilit în diagrama de plecări,
anexată pe pagină următoare în vederea
îmbarcării şi deplasării spre Halkidiki.
Pe timpul nopţii, se va traversa
Bulgaria.

BONUS TUR DE SALONIC!!!

* Croazier la Muntele Athos. Ne vom
deplasa spre Ouranopolis de unde ne vom
îmbarca pe vapor pentru a admira cele mai
frumoase mânăstiri bizantine de pe Muntele
Sfânt. Primul şi cel mai dezvoltat centru
monahal de pe teritoriul Greciei, Muntele
Athos poate fi văzut în croaziera pe care o
veţi face de-a lungul braţului. Republica
monahală cuprinde astăzi şase categorii de
aşezăminte
monastice:
mănăstirile,
schiturile, chiliile, colibele, bordeiele şi
sihăstriile. Mănăstirile sunt în număr de 20,
dintre ele 17 sunt greceşti, una rusească, una
sârbească şi una bulgărească.

*Excursie la Meteora, loc de ascetism si
rug ciune. Vă invităm să descoperiţi aceste
mânăstiri deosebite, veritabile muzee
bizantine, situate „între cer şi pământ”, în
2.
vârful unor stânci gigantice, în formă de
turnuri, unice în Europa. Trecerea prin
ZIUA 2 – Thessaloniki, capitala oraşele Larissa, Kalambaka şi Valea
Macedoniei
Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile
În cursul dimineții, ajungem la Salonic, complexului, vă vor îmbogăţi spiritual şi
3.
al doilea oraş ca mărime al Greciei cultural.
concurând ca frumuseţe cu Atena şi
Kavala. Se vizitează Biserica Sf. * Searaăgreceasc , o petrecere 100%
4.
Dumitru, iar apoi putem admira zidurile
a la grec. Vă invităm să participaţi la un
cetăţii Salonic, Arcul lui Galeriu,
program artistic tradiţional grecesc, unde
Rotonda,
Bulevardul
Egnatia,
veţi putea savura mâncărurile şi băuturile
Bulevardul Expoziţiei, Portul şi Faleza
specifice acestei ţări şi, mai mult decât atât,
într-un tur panoramic din autocar.
veţi putea învăţa câţiva paşi din dansurile
Avans la înscriere
Finalizăm cu o oprire la Turnul Alb tradiţionale:
sirtaki şi zorba.
Avans 25 €/pers
simbolul oraşului. După amiază, vom
ajunge în „paradisul verde” al Greciei,
Bineădeăştiut
* Excursie la Waterland. Vă invităm să vă
staţiunea Afitos pe braţul Kassandra.
-turiştii se vor prezenta la locul de
distraţi în acest parc acvatic situat la 18 km
îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră Cazare Hotel Hill Top 3*.
de Salonic, recomandat tuturor vârstelor.
mai devreme faţă de orele de plecare
Aici, veţi găsi tobogane cu apă, de diferite
menţionate.
ZIUA 3 – 8ă ă V ă propunemă saă
grade de dificultate, piscine cu valuri
-pentru plecările din ţară, pot apărea
participați laă urm toareleă excursiiă artificiale şi hidromasaj, bar şi cofetărie şi
întârzieri pe traseu din diverse motive
opționale:
care nu ţin de agenţia noastră (trafic).
multă, multă distracţie inclusă în preţ.
1.

Cluj – Targu Mures –
Sighisoara – Brasov –
Ploiesti – Bucuresti Giurgiu
Suceava – Piatra Neamt –
Chisinau – Iasi – Bacau –
Focsani – Buzau – Galati –
Braila – Constanta –
Bucuresti – Giurgiu
Alba Iulia – Sibiu –
Ramnicu Valcea – Pitesti –
Craiova – Slatina –
Bucuresti – Giurgiu
Baia Mare – Satu Mare –
Oradea – Arad – Timisoara
– Deva – Caransebes –
Lugoj – Resita – Drobeta –
Orsova –Voiteg

-aşezarea în autocar va fi realizată de
către
ghidul
însoţitor
conform
diagramelor de îmbarcare (în funcţie de
ordinea înscrierii turiştilor în agenţie).
-autocarul face popasuri pe traseu la
aproximativ 3 ore.
-distanţă Bucureşti - Halkidiki este de
aproximativ 735 km.
-clasificarea hotelurilor este dată de
autorităţile în domeniu din ţara
respectivă; hotelurile menţionate pot fi
înlocuite cu hoteluri similare fără a
afecta tariful.
- copii care au gratuitate la cazare nu
beneficiaza de pat separat

*Excursie la Petralona. Vă invităm să
vizitaţi faimoasa peşteră unde au fost
descoperite relicve ale omului din
Neanderthal, dovedind existenţa unei
aşezări preistorice. Admirăm
frumoasele stalactite şi stalagmite
precum şi urmele primelor vetre de foc
făcute de om. Ne vom continua
călătoria cu vizitarea oraşelor Nea
Moudania şi Afitos unde vom avea timp
liber pentru cumpărături şi pentru a
servi o cafea tradiţională grecească.

ZIUA 9 - C tre România ...
Dimineaţă program liber pentru ultimele
cumpărături. După-amiază ne vom îmbarca
în vederea deplasării pe traseul KassandraPromahonas – Kulata – Sofia – Ruse Giurgiu – Bucureşti.ăă
ZIUA 10 - Dinănouăacas !!
În drumul nostru spre casă, lăsăm în urmă
magia acestei ţări unice. Grecia are puţini
rivali privind bogăţia şi varietatea
impresiilor pe care le lasă în memorie.
Acestea vor lăsa o amintire plăcută mult
timp după ce vacanţa s-a încheiat. Sosire în
România.

HOTEL HILLTOP 3*+

Formalit ţi

-All Inclusive-

La frontieră este obligatorie
deținerea unei cărți de identitate
Deăpân ălaă30%la cazare
sau pa aport valabil minim 6
Oferta limitată până la epuizarea
luni.
locurilor
Nu este obligatorie asigurarea
medicală de călătorie
i
Hilltop este un hotel mic (50 de camere) care a fost construit i este întretinut de o asigurarea storno, însă, agenţia
familie greco-americană.
recomandă să aveţi.
Localizare: Hilltop este un hotel de 3 stele renovat in 2014, situat în stațiunea
Pentru a putea ieşi din țară,
Hanioti, pe bratul Kassandra din Halkidiki. Este amplasat la doar câteva minute de copiii sub 18 ani trebuie să
mers pe jos de magazine i la aproximativ 600 m de plajă. Distanța până la cel mai îndeplinească
următoarele
apropiat aeroport este de aproximativ 90 km.
condiții: să călătorească cu cel
Plaja: Plaja publică cu nisip i pietricele se află la 600 m de hotel. ezlongurile i puţin un adult însoțitor, să aibă
umbrelele sunt contra cost.
asupra lor acordul ambilor
Facilit ți hotel: Hotelul Hilltop dispune de recepție 24 h, restaurant, bar
părinţi (sau al părintelui care nuprincipal, snack bar, bar la piscină, piscină exterioară cu ezlonguri i umbrele
i însoţeşte) legalizat la notariat;
gratuite, acces Wi-Fi în spațiile publice gratuit, seif (contra cost, 10
adultul care îi însoţeşte, în cazul
euro/săptămână), parcare gratuită pentru oaspeții hotelului, casă de schimb
în care nu este unul dintre
valutar, spălătorie. Masa de prânz se poate servi atât la restaurantul principal, cât
părinţi, trebuie să aibă cazier
i în zona amenajată de la piscină.
judiciar pe care să îl prezinte la
Facilit ți camere: Camerele sunt dotate cu aer condiționat (gratuit în lunile iulie
frontieră.
i august), TV prin satelit, telefon direct, minifrigider (gratuit), baie cu cabina de
du i uscător de păr, acces, balcon sau terasă.
Facilit ți copii: Piscină în aer liber, loc de joacă.
Servicii incluse:
7 nopţi cazare cu All Inclusive.
Însoţitor de grup din partea
Supliment transport autocar din Bucureşti 55 €/pers.;
agenţiei (la autocar) şi asistenţă
TRANSPORT
Plec riăcuăautocarăîn fiecare Vineri;
turistică.
IntrareălaăcazareăînăfiecareăSâmb t .

REDUCERE

First Booking
Loc în DBL
cu
REDUCERE
30%ăpân ălaă
15.03

Early
Booking
Loc în DBL
cu
REDUCERE
25%ăpân ălaă
30.04

OFERT ă
SPECIAL
Locuri
limitate

Plec ri

STANDARD
Loc în DBL

03.06, 16.09, 23.09
10.06, 17.06, 09.09
24.06, 01.07, 02.09
08.07, 15.07
22.07, 29.07, 05.08,
12.08, 19.08, 26.08,

284 €
355 €
413 €
470 €

199 €
249 €
289 €
329 €

213 €
266 €
310 €
353 €

227 €
284 €
330 €
376 €

499 €

349 €

374 €

399 €

Reducere cazare ȋn cameră DBL
cu pat suplimentar/fiecare
10 €
persoană*
Supliment SGL*
230 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul.
*Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
Timişoara, Voiteg – 55 €; Arad, Ploieşti, Lugoj – 60 €; Braṣov, Buzău, Pite ti, Slatina, Oradea,
Deva, Orṣova, Caransebeş, Re iṭa – 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta
Turnu Severin – 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare – 75 €; Târgu
Mureṣ, Iaṣi, Sibiu – 80 €; Cluj Napoca, Chi inău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia – 85 €.
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!

Tariful nu include:
Asigurare medicală de călătorie
şi asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele
turistice si programe opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale.
BONUS: Tur panoramic de
SALONIC

Plaj la Marea Egee – Peninsula Halkidiki

Confort
- KRIOPIGI -

HOTEL MEDUSA 3*

REDUCERE
de pana la 40%
Plec ri
- în fiecare vineri–
Durata
10 zile/ 7+2 nopti

Plec ri din
1.

2.

3.

4.

Cluj – Targu Mures –
Sighisoara – Brasov –
Ploiesti – Bucuresti Giurgiu
Suceava – Piatra Neamt –
Chisinau – Iasi – Bacau –
Focsani – Buzau – Galati –
Braila – Constanta –
Bucuresti – Giurgiu
Alba Iulia – Sibiu –
Ramnicu Valcea – Pitesti –
Craiova – Slatina –
Bucuresti – Giurgiu
Baia Mare – Satu Mare –
Oradea – Arad – Timisoara
– Deva – Caransebes –
Lugoj – Resita – Drobeta –
Orsova –Voiteg

Avans la înscriere
Avans 25 €/pers
Bineădeăştiut
-turiştii se vor prezenta la locul de
îmbarcare cu cel puţin jumătate de
oră mai devreme faţă de orele de
plecare menţionate.
-pentru plecările din ţară, pot apărea
întârzieri pe traseu din diverse
motive care nu ţin de agenţia noastră
(trafic).
-aşezarea în autocar va fi realizată
de către ghidul însoţitor conform
diagramelor de îmbarcare (în funcţie
de ordinea înscrierii turiştilor în
agenţie).
-autocarul face popasuri pe traseu la
aproximativ 3 ore.
-distanţă Bucureşti - Halkidiki este
de aproximativ 735 km.
-clasificarea hotelurilor este dată de
autorităţile în domeniu din ţara
respectivă; hotelurile menţionate pot
fi înlocuite cu hoteluri similare fără
a afecta tariful.

ZIUA 1 - C tre Grecia ...
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi
locul stabilit în diagrama de plecări,
anexată pe pagină următoare în vederea
îmbarcării şi deplasării spre Halkidiki.
Pe timpul nopţii, se va traversa
Bulgaria.

BONUS TUR DE SALONIC!!!

* Croazier la Muntele Athos. Ne vom
deplasa spre Ouranopolis de unde ne vom
îmbarca pe vapor pentru a admira cele mai
frumoase mânăstiri bizantine de pe Muntele
Sfânt. Primul şi cel mai dezvoltat centru
monahal de pe teritoriul Greciei, Muntele
Athos poate fi văzut în croaziera pe care o
veţi face de-a lungul braţului. Republica
monahală cuprinde astăzi şase categorii de
aşezăminte
monastice:
mănăstirile,
schiturile, chiliile, colibele, bordeiele şi
sihăstriile. Mănăstirile sunt în număr de 20,
dintre ele 17 sunt greceşti, una rusească, una
sârbească şi una bulgărească.

*Excursie la Meteora, loc de ascetism si
rug ciune. Vă invităm să descoperiţi aceste
mânăstiri deosebite, veritabile muzee
bizantine, situate „între cer şi pământ”, în
vârful unor stânci gigantice, în formă de
turnuri, unice în Europa. Trecerea prin
ZIUA 2 – Thessaloniki, capitala oraşele Larissa, Kalambaka şi Valea
Macedoniei
Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile
În cursul dimineții, ajungem la Salonic, complexului, vă vor îmbogăţi spiritual şi
al doilea oraş ca mărime al Greciei cultural.
concurând ca frumuseţe cu Atena şi
Kavala. Se vizitează Biserica Sf. * Searaăgreceasc , o petrecere 100%
Dumitru, iar apoi putem admira zidurile
a la grec. Vă invităm să participaţi la un
cetăţii Salonic, Arcul lui Galeriu,
program artistic tradiţional grecesc, unde
Rotonda,
Bulevardul
Egnatia,
veţi putea savura mâncărurile şi băuturile
Bulevardul Expoziţiei, Portul şi Faleza
specifice acestei ţări şi, mai mult decât atât,
într-un tur panoramic din autocar.
veţi putea învăţa câţiva paşi din dansurile
Finalizăm cu o oprire la Turnul Alb tradiţionale: sirtaki şi zorba.
simbolul oraşului. După amiază, vom
ajunge în „paradisul verde” al Greciei,
* Excursie la Waterland. Vă invităm să vă
staţiunea Afitos pe braţul Kassandra.
distraţi în acest parc acvatic situat la 18 km
Cazare Hotel Medusa 3*.
de Salonic, recomandat tuturor vârstelor.

Aici, veţi găsi tobogane cu apă, de diferite
ZIUA 3 – 8ă ă V ă propunemă sa
grade de dificultate, piscine cu valuri
participați laă urm toareleă excursiiă artificiale şi hidromasaj, bar şi cofetărie şi
opționale:
multă, multă distracţie inclusă în preţ.
*Excursie la Petralona. Vă invităm să
vizitaţi faimoasa peşteră unde au fost
descoperite relicve ale omului din
Neanderthal, dovedind existenţa unei
aşezări preistorice. Admirăm
frumoasele stalactite şi stalagmite
precum şi urmele primelor vetre de foc
făcute de om. Ne vom continua
călătoria cu vizitarea oraşelor Nea
Moudania şi Afitos unde vom avea timp
liber pentru cumpărături şi pentru a
servi o cafea tradiţională grecească.

ZIUA 9 - C tre România ...
Dimineaţă program liber pentru ultimele
cumpărături. După-amiază ne vom îmbarca
în vederea deplasării pe traseul KassandraPromahonas – Kulata – Sofia – Ruse Giurgiu – Bucureşti.ăă
ZIUA 10 - Dinănouăacas !!
În drumul nostru spre casă, lăsăm în urmă
magia acestei ţări unice. Grecia are puţini
rivali privind bogăţia şi varietatea
impresiilor pe care le lasă în memorie.
Acestea vor lăsa o amintire plăcută mult
timp după ce vacanţa s-a încheiat. Sosire în
România.

HOTEL MEDUSA 3*

Formalit ţi

- Self Catering –
www.medousahotel.gr

REDUCERE

De pân ălaă 40% la cazare
Ofertă limitată până la
epuizarea locurilor
Hotelul Medusa oferă o cazare comodă, confortabilă i facilități moderne, fiind locul ideal pentru
petrecerea unei vacanțe de neuitat alături de cei dragi.
Localizare: Hotelul Medusa, renovat în 2014, este situat la 400 de metri de centrul stațiunii
Kriopigi, unde există multe magazine, restaurante i baruri. La aproximativ 800 de metri de hotel
se află o plajă frumoasă, la care se poate ajunge cu ajutorul unui trenuleţ, în sezonul de vârf,
contra cost. Aeroportul din Salonic este la 90 km de hotel.
Plaja: Plaja publică cu nisip i pietricele se află la 800 m de hotel. ezlongurile i umbrelele sunt
contra cost.
Facilit ți hotel: Hotelul Medusa pune la dispoziția turi tilor personal multilingv, recepţie,
restaurant cu vedere panoramică, caffe-bar, lobby bar, lift, seif (contra cost, 10 euro/săptămână),
acces Wi-Fi în recepţie, serviciu de fax/copiator (contra cost), loc de joacă pentru copii, grădină şi
parcare gratuită.
Facilit țiă camere: Toate cele 70 de camere ale hotelului Medusa sunt spațioase i complet
echipate pentru a-ți oferi maximum de confort. Camerele sunt dotate cu aer condiționat (opțional,
5 euro/cameră/zi), baie cu du , uscător de păr (la recepție, la cerere), minifrigider (gratuit), TV
prin satelit, balcon sau terasă.
Piscin :ăPiscină exterioară cu secţiune pentru copii, şezlonguri şi umbrele gratuite, bar la piscină.

TRANSPORT

Plec ri

Supliment transport autocar din București 59 €/pers.;
Plec riăcuăautocarăîn fiecare Vineri;
IntrareălaăcazareăînăfiecareăSâmb t .
First
Early
Booking
Booking
Loc în DBL
Loc în DBL
OFERT ă
STANDARD
cu
cu
SPECIAL
Loc în DBL REDUCERE REDUCERE
Locuri
40%ăpân ălaă 30%ăpân ălaă
limitate
15.04
15.06

06.05, 13.05, 23.09
50 €
20.05
65 €
27.05
129 €
03.06
149 €
10.06, 09.09, 16.09
165 €
17.06
199 €
02.09
229 €
24.06, 01.07, 08.07,
15.07, 22.07, 29.07,
249 €
05.08, 12.08, 19.08,
26.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu
pat suplimentar/fiecare persoană*
Supliment SGL*

30 €
39 €
77 €
89 €
99 €
119 €
137 €

35 €
46 €
90 €
104 €
116 €
139 €
160 €

40 €
52 €
103 €
119 €
132 €
159 €
183 €

149 €

174 €

199 €

10 €
95 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-5.99 ani plăteşte transportul.
*Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
Timişoara, Voiteg – 55 €; Arad, Ploieşti, Lugoj – 60 €; Braṣov, Buzău, Pite ti, Slatina, Oradea,
Deva, Orṣova, Caransebeş, Re iṭa – 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta
Turnu Severin – 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare – 75 €; Târgu
Mureṣ, Iaṣi, Sibiu – 80 €; Cluj Napoca, Chi inău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia – 85 €.
Supliment mic dejun adult: 8 euro/ zi si Supliment mic dejun copil: 6 euro/ zi
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat.
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 € la înscriere, 30% pana la 15.12,
60% pana la 31.03 iar restul de plata cu 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada
de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar
la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.

La frontieră este obligatorie
deținerea unei cărți de identitate
sau pa aport valabil minim 6
luni.
Nu este obligatorie asigurarea
medicală de călătorie
i
asigurarea storno, însă, agenţia
recomandă să aveţi.
Pentru a putea ieşi din țară,
copiii sub 18 ani trebuie să
îndeplinească
următoarele
condiții: să călătorească cu cel
puţin un adult însoțitor, să aibă
asupra lor acordul ambilor
părinţi (sau al părintelui care
nu-i însoţeşte) legalizat la
notariat;
adultul care îi
însoţeşte, în cazul în care nu
este unul dintre părinţi, trebuie
să aibă cazier judiciar pe care
să îl prezinte la frontieră.
Servicii incluse:
7 nopţi cazare; Însoţitor de grup
din partea agenţiei (la autocar)
şi asistenţă turistică.
Tariful nu include:
Asigurare medicală de călătorie
şi asigurarea storno; Taxele de
intrare la obiectivele turistice si
programe opţionale; Alte taxe
şi cheltuieli personale.
BONUS:
Tur panoramic de SALONIC

Confort

Plaj la Marea Egee – Peninsula Halkidiki
- HANIOTI BONUS TUR DE SALONIC!!!

VILA PANORAMA

REDUCERE
de pana la 50%
Plec ri
- în fiecare vineri Durata
10 zile/ 7+2 nopti

Plec ri din
1.

2.

3.

4.

Cluj – Targu Mures –
Sighisoara – Brasov –
Ploiesti – Bucuresti Giurgiu
Suceava – Piatra Neamt –
Chisinau – Iasi – Bacau –
Focsani – Buzau – Galati –
Braila – Constanta –
Bucuresti – Giurgiu
Alba Iulia – Sibiu –
Ramnicu Valcea – Pitesti –
Craiova – Slatina –
Bucuresti – Giurgiu
Baia Mare – Satu Mare –
Oradea – Arad – Timisoara
– Deva – Caransebes –
Lugoj – Resita – Drobeta –
Orsova –Voiteg

Avans la înscriere
Avans 25 €/pers.

ZIUA 1 - C tre Grecia ...
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi
locul stabilit în diagrama de plecări,
anexată pe pagină următoare în vederea
îmbarcării şi deplasării spre Halkidiki.
Pe timpul nopţii, se va traversa
Bulgaria.

* Croazier la Muntele Athos. Ne vom
deplasa spre Ouranopolis de unde ne vom
îmbarca pe vapor pentru a admira cele mai
frumoase mânăstiri bizantine de pe Muntele
Sfânt. Primul şi cel mai dezvoltat centru
monahal de pe teritoriul Greciei, Muntele
Athos poate fi văzut în croaziera pe care o
veţi face de-a lungul braţului. Republica
monahală cuprinde astăzi şase categorii de
aşezăminte
monastice:
mănăstirile,
schiturile, chiliile, colibele, bordeiele şi
sihăstriile. Mănăstirile sunt în număr de 20,
dintre ele 17 sunt greceşti, una rusească, una
sârbească şi una bulgărească.

*Excursie la Meteora, loc de ascetism si
rug ciune. Vă invităm să descoperiţi aceste
mânăstiri deosebite, veritabile muzee
bizantine, situate „între cer şi pământ”, în
vârful unor stânci gigantice, în formă de
turnuri, unice în Europa. Trecerea prin
ZIUA 2 – Thessaloniki, capitala oraşele Larissa, Kalambaka şi Valea
Macedoniei
Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile
În cursul dimineții, ajungem la Salonic, complexului, vă vor îmbogăţi spiritual şi
al doilea oraş ca mărime al Greciei cultural.
concurând ca frumuseţe cu Atena şi
Kavala. Se vizitează Biserica Sf. * Sear greceasc , o petrecere 100%
Dumitru, iar apoi putem admira zidurile
a la grec. Vă invităm să participaţi la un
cetăţii Salonic, Arcul lui Galeriu,
program artistic tradiţional grecesc, unde
Rotonda,
Bulevardul
Egnatia,
veţi putea savura mâncărurile şi băuturile
Bulevardul Expoziţiei, Portul şi Faleza
specifice acestei ţări şi, mai mult decât atât,
într-un tur panoramic din autocar.
veţi putea învăţa câţiva paşi din dansurile
Finalizăm cu o oprire la Turnul Alb tradiţionale: sirtaki şi zorba.
simbolul oraşului. După amiază, vom
ajunge în „paradisul verde” al Greciei,
* Excursie la Waterland. Vă invităm să vă
staţiunea Afitos pe braţul Kassandra.
distraţi în acest parc acvatic situat la 18 km
Cazare Vila Panorama.
de Salonic, recomandat tuturor vârstelor.

Aici, veţi găsi tobogane cu apă, de diferite
ZIUA 3 – 8ă ă V ă propunemă sa
grade de dificultate, piscine cu valuri
participați laă urm toareleă excursiiă artificiale şi hidromasaj, bar şi cofetărie şi
-turiştii se vor prezenta la locul de
îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră opționale:
multă, multă distracţie inclusă în preţ.
Bineădeăştiut

mai devreme faţă de orele de plecare
menţionate.
-pentru plecările din ţară, pot apărea
întârzieri pe traseu din diverse motive
care nu ţin de agenţia noastră (trafic).
-aşezarea în autocar va fi realizată de
către
ghidul
însoţitor
conform
diagramelor de îmbarcare (în funcţie de
ordinea înscrierii turiştilor în agenţie).
-autocarul face popasuri pe traseu la
aproximativ 3 ore.
-distanţă Bucureşti - Halkidiki este de
aproximativ 735 km.
-clasificarea hotelurilor este dată de
autorităţile în domeniu din ţara
respectivă; hotelurile menţionate pot fi
înlocuite cu hoteluri similare fără a
afecta tariful.

*Excursie la Petralona. Vă invităm să
vizitaţi faimoasa peşteră unde au fost
descoperite relicve ale omului din
Neanderthal, dovedind existenţa unei
aşezări preistorice. Admirăm
frumoasele stalactite şi stalagmite
precum şi urmele primelor vetre de foc
făcute de om. Ne vom continua
călătoria cu vizitarea oraşelor Nea
Moudania şi Afitos unde vom avea timp
liber pentru cumpărături şi pentru a
servi o cafea tradiţională grecească.

ZIUA 9 - C tre România ...
Dimineaţă program liber pentru ultimele
cumpărături. După-amiază ne vom îmbarca
în vederea deplasării pe traseul KassandraPromahonas – Kulata – Sofia – Ruse Giurgiu – Bucureşti.ăă
ZIUA 10 - Dinănouăacas !!
În drumul nostru spre casă, lăsăm în urmă
magia acestei ţări unice. Grecia are puţini
rivali privind bogăţia şi varietatea
impresiilor pe care le lasă în memorie.
Acestea vor lăsa o amintire plăcută mult
timp după ce vacanţa s-a încheiat. Sosire în
România.

VILA PANORAMA
- Self catering -

Formalit ți

La frontieră este obligatorie
deținerea unei cărți de identitate
sau pa aport valabil minim 6
Oferta limitată până la epuizarea
luni.
locurilor
Nu este obligatorie asigurarea
Superba staţiune Kriopigi dispune de 2 plaje premiate cu Steagul Albastru pentru servicii medicală
de
călătorie
i
turistice. Veţi fi impresionaţi de mirifica privelişte către Golful Kassandra. Pentru asigurarea storno, însă agenţia
petrecerea timpului liber, aveţi la dispoziţie numeroase magazine, taverne i baruri.
recomandă să aveţi.
Localizare: Vila Panorama este situată în stațiunea Kriopigi, la 200 m de centrul Pentru a putea ieşi din țară, copiii
stațiunii i la câteva minute de mers pe jos față de plajă. Aeroportul din Salonic
sub
18
ani
trebuie
să
se află la 90 km de hotel.
îndeplinească
următoarele
Plaja: Plaja publică cu nisip i pietricele se află la 800 m de hotel. ezlongurile
condiții: să călătorească cu cel
i umbrelele sunt contra cost.
puţin un adult însoțitor, să aibă
Facilit țiăvil :ăVila pune la dispoziția turi tilor spațiu pentru bagaje şi parcare
asupra lor acordul ambilor părinţi
proprie gratuită, în limita locurilor disponibile. Vila oferă servicii self catering.
(sau al părintelui care nu-i
Facilit țiăcamere: Camerele sunt spatioase i au în dotare TV, baie cu du ,
însoţeşte) legalizat la notariat;
chicinetă complet echipată, aer condiționat (opțional, 4 euro/cameră/zi), balcon.
adultul care îi însoţeşte, în cazul
în care nu este unul dintre părinţi,
Supliment transport autocar din Bucureşti 55 €/pers.
trebuie să aibă cazier judiciar pe
TRANSPORT
Plec ri cu autocar în fiecare Vineri
care să îl prezinte la frontieră.

REDUCERE
Deăpân ălaă50 % la cazare

Plec ri

IntrareălaăcazareăînăfiecareăSâmb t
First
Early
Booking
Booking
Loc în DBL
Loc în DBL
OFERT ă
STANDARD
cu
cu
SPECIAL
Loc în DBL REDUCERE REDUCERE
Locuri
50%ăpân ălaă 40%ăpân ălaă
limitate
15.03
15.05

06.05, 13.05, 20.05
49 €
25 €
29 €
37 €
27.05, 23.09
95 €
48 €
57 €
71 €
03.06
129 €
65 €
77 €
97 €
10.06, 09.09, 16.09
149 €
75 €
89 €
112 €
17.06, 24.06, 01.07,
197 €
99 €
118 €
148 €
08.07, 02.09
15.07, 22.07, 29.07,
05.08, 12.08, 19.08,
250 €
125 €
150 €
188 €
26.08
Reducere cazare ȋn cameră DBL cu
10 €
pat suplimentar/fiecare persoană*
Supliment SGL*
75 €
Primul şi al doilea copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul şi al doilea copil 5-7.99 ani
plăteşte transportul.

Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
Însoţitor de grup din partea
agenţiei (la autocar);
Asistenţă turistică.
Preţulănuăinclude:
Asigurare medicală de călătorie
şi asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele
turistice i programe opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale.
BONUS:
Tur panoramic de SALONIC

*Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Timişoara, Voiteg – 55 €; Arad, Ploieşti, Lugoj – 60 €; Braṣov, Buzău, Pite ti, Slatina,
Oradea, Deva, Orṣova, Caransebeş, Re iṭa – 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova,
Drobeta Turnu Severin – 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare –
75 €; Târgu Mureṣ, Iaṣi, Sibiu – 80 €; Cluj Napoca, Chi inău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba
Iulia – 85 €.

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 € la înscriere, 30% pana la 15.12,
60% pana la 31.03 iar restul de plata cu 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada
de first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar
la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.

Prezentul program este parte integrant a contractului de prest ri servicii

Confort
Plajă la Marea Egee – Peninsula
Halkidiki- POLICHRONOBONUS TUR DE SALONIC!!!

APARTMENTS ASPIDA

REDUCERE
de pana la 30%
Plec ri
- în fiecare vineri–
Durata
10 zile/ 7+2 nopti

Plec ri din
1.

2.

3.

4.

Cluj – Targu Mures –
Sighisoara – Brasov –
Ploiesti – Bucuresti Giurgiu
Suceava – Piatra Neamt –
Chisinau – Iasi – Bacau –
Focsani – Buzau – Galati –
Braila – Constanta –
Bucuresti – Giurgiu
Alba Iulia – Sibiu –
Ramnicu Valcea – Pitesti –
Craiova – Slatina –
Bucuresti – Giurgiu
Baia Mare – Satu Mare –
Oradea – Arad – Timisoara
– Deva – Caransebes –
Lugoj – Resita – Drobeta –
Orsova –Voiteg

Avans la înscriere
Avans 25 €/pers
Bineădeăştiut
-turiştii se vor prezenta la locul de
îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră
mai devreme faţă de orele de plecare
menţionate.
-pentru plecările din ţară, pot apărea
întârzieri pe traseu din diverse motive
care nu ţin de agenţia noastră (trafic).
-aşezarea în autocar va fi realizată de
către
ghidul
însoţitor
conform
diagramelor de îmbarcare (în funcţie de
ordinea înscrierii turiştilor în agenţie).
-autocarul face popasuri pe traseu la
aproximativ 3 ore.
-distanţă Bucureşti - Halkidiki este de
aproximativ 735 km.
-clasificarea hotelurilor este dată de
autorităţile în domeniu din ţara
respectivă; hotelurile menţionate pot fi
înlocuite cu hoteluri similare fără a
afecta tariful.

ZIUA 1 - C tre Grecia ...
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi
locul stabilit în diagrama de plecări,
anexată pe pagină următoare în vederea
îmbarcării şi deplasării spre Halkidiki.
Pe timpul nopţii, se va traversa
Bulgaria.

* Croazier la Muntele Athos. Ne vom
deplasa spre Ouranopolis de unde ne vom
îmbarca pe vapor pentru a admira cele mai
frumoase mânăstiri bizantine de pe Muntele
Sfânt. Primul şi cel mai dezvoltat centru
monahal de pe teritoriul Greciei, Muntele
Athos poate fi văzut în croaziera pe care o
veţi face de-a lungul braţului. Republica
monahală cuprinde astăzi şase categorii de
aşezăminte
monastice:
mănăstirile,
schiturile, chiliile, colibele, bordeiele şi
sihăstriile. Mănăstirile sunt în număr de 20,
dintre ele 17 sunt greceşti, una rusească, una
sârbească şi una bulgărească.

*Excursie la Meteora, loc de ascetism si
rug ciune. Vă invităm să descoperiţi aceste
mânăstiri deosebite, veritabile muzee
bizantine, situate „între cer şi pământ”, în
vârful unor stânci gigantice, în formă de
turnuri, unice în Europa. Trecerea prin
ZIUA 2 – Thessaloniki, capitala oraşele Larissa, Kalambaka şi Valea
Macedoniei
Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile
În cursul dimineții, ajungem la Salonic, complexului, vă vor îmbogăţi spiritual şi
al doilea oraş ca mărime al Greciei cultural.
concurând ca frumuseţe cu Atena şi
Kavala. Se vizitează Biserica Sf. * Searaăgreceasc , o petrecere 100%
Dumitru, iar apoi putem admira zidurile
a la grec. Vă invităm să participaţi la un
cetăţii Salonic, Arcul lui Galeriu,
program artistic tradiţional grecesc, unde
Rotonda,
Bulevardul
Egnatia,
veţi putea savura mâncărurile şi băuturile
Bulevardul Expoziţiei, Portul şi Faleza
specifice acestei ţări şi, mai mult decât atât,
într-un tur panoramic din autocar.
veţi putea învăţa câţiva paşi din dansurile
Finalizăm cu o oprire la Turnul Alb tradiţionale: sirtaki şi zorba.
simbolul oraşului. După amiază, vom
ajunge în „paradisul verde” al Greciei,
* Excursie la Waterland. Vă invităm să vă
staţiunea Afitos pe braţul Kassandra.
distraţi în acest parc acvatic situat la 18 km
Cazare Hotel Apartments Aspida.
de Salonic, recomandat tuturor vârstelor.
Aici, veţi găsi tobogane cu apă, de diferite
ZIUA 3 – 8ă ă V ă propunem sa
grade de dificultate, piscine cu valuri
participați laă urm toareleă excursiiă artificiale şi hidromasaj, bar şi cofetărie şi
opționale:
multă, multă distracţie inclusă în preţ.

*Excursie la Petralona. Vă invităm să
vizitaţi faimoasa peşteră unde au fost
descoperite relicve ale omului din
Neanderthal, dovedind existenţa unei
aşezări preistorice. Admirăm
frumoasele stalactite şi stalagmite
precum şi urmele primelor vetre de foc
făcute de om. Ne vom continua
călătoria cu vizitarea oraşelor Nea
Moudania şi Afitos unde vom avea timp
liber pentru cumpărături şi pentru a
servi o cafea tradiţională grecească.

ZIUA 9 - C tre România ...
Dimineaţă program liber pentru ultimele
cumpărături. După-amiază ne vom îmbarca
în vederea deplasării pe traseul KassandraPromahonas – Kulata – Sofia – Ruse Giurgiu – Bucureşti.ăă
ZIUA 10 - Dinănouăacas !!
În drumul nostru spre casă, lăsăm în urmă
magia acestei ţări unice. Grecia are puţini
rivali privind bogăţia şi varietatea
impresiilor pe care le lasă în memorie.
Acestea vor lăsa o amintire plăcută mult
timp după ce vacanţa s-a încheiat. Sosire în
România.

HOTEL APARTMENTS ASPIDA
- Self Catering -

Formalit ţi

REDUCERE

Deăpân ălaă40% la cazare
Ofertă limitată până la epuizarea
locurilor

Hotelul Apartments Aspida îmbină armonios istoria, confortul modern i serviciile de
calitate pentru a satisface dorințele fiecărui client.
Localizare: Hotelul Apartments Aspida este situat în stațiunea Polichrono, pe brațul
Kassandra, la doar 120 m de plajă. În apropierea hotelului există nenumărate baruri,
restaurante i cafenele. Distanța până la cel mai apropiat aeroport este de aproximativ
90 km.
Plaja: Plaja publică cu nisip i pietricele se află la 120 m de hotel. ezlongurile i
umbrelele sunt contra cost.
Facilit țiăhotel:ăHotelul pune la dispoziția oaspeților săi recepție, lobby, restaurant,
serviciu de fax/copiere, seif, acces Wi-Fi gratuit, jacuzzi în aer liber, grădină frumos
amenajată, parcare. Animalele de companie nu sunt acceptate.
Facilit țiăcamere:ăCele 40 de camere puse la dispoziție combină eleganța discretă cu
un confort unic. Toate camerele au în dotare aer condiționat (gratuit), TV prin satelit,
minifrigider (gratuit), acces Wi-Fi gratuit, baie cu du , balcon sau terasă.
TRANSPORT

Plec ri

Supliment transport autocar din București 55 €/pers.;
Plec riăcuăautocarăîn fiecare Vineri;
IntrareălaăcazareăînăfiecareăSâmb t .
First
Booking
Loc în DBL
cu
REDUCERE
30%ăpân ălaă
31.03

Early
Booking
Loc în DBL
cu
REDUCERE
25%ăpân ălaă
31.05

OFERT ă
SPECIAL
Locuri
limitate

79 €
113 €
127 €
142 €
164 €
225 €
241 €

55 €
79 €
89 €
99 €
115 €
158 €
169 €

59 €
85 €
95 €
107 €
123 €
169 €
181 €

67 €
96 €
108 €
121 €
139 €
191 €
205 €

270 €

189 €

203 €

230 €

STANDARD
Loc în DBL

06.05, 13.05, 20.05
27.05, 23.09
03.06
09.09, 16.09
10.06
17.06, 24.06, 02.09
01.07, 26.08
08.07, 15.07, 22.07,
29.07, 05.08, 12.08,
19.08
Supliment SGL*

100 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul.
*Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
Timişoara, Voiteg – 55 €; Arad, Ploieşti, Lugoj – 60 €; Braṣov, Buzău, Pite ti, Slatina, Oradea, Deva,
Orṣova, Caransebeş, Re iṭa – 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta Turnu Severin
– 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare – 75 €; Târgu Mureṣ, Iaṣi, Sibiu –
80 €; Cluj Napoca, Chi inău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia – 85 €.
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 € la înscriere, 30% pana la 15.12, 60%
pana la 31.03 iar restul de plata cu 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first
boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul

La frontieră este obligatorie
deținerea unei cărți de identitate
sau pa aport valabil minim 6
luni.
Nu este obligatorie asigurarea
medicală de călătorie
i
asigurarea storno, însă, agenţia
recomandă să aveţi.
Pentru a putea ieşi din țară,
copiii sub 18 ani trebuie să
îndeplinească
următoarele
condiții: să călătorească cu cel
puţin un adult însoțitor, să aibă
asupra lor acordul ambilor
părinţi (sau al părintelui care
nu-i însoţeşte) legalizat la
notariat;
adultul
care
îi
însoţeşte, în cazul în care nu
este unul dintre părinţi, trebuie
să aibă cazier judiciar pe care să
îl prezinte la frontieră.
Servicii incluse:
7 nopţi cazare;
Însoţitor de grup din partea
agenţiei (la autocar) şi asistenţă
turistică.
Tariful nu include:
Asigurare medicală de călătorie
şi asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele
turistice si programe opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale;
BONUS:
Tur panoramic de SALONIC

de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.

TRANSPORT

Supliment transport autocar din București 55 €/pers.;
Plec riăcuăautocarăînăfiecareăVineri;
IntrareălaăcazareăînăfiecareăSâmb t .
First Booking
Loc în TPL
cu
REDUCERE
30%ăpân ălaă
31.03

Early
Booking
Loc în TPL
cu
REDUCERE
25%ăpân ălaă
31.05

OFERT ă
SPECIAL
Locuri
limitate

Plec ri

STANDARD
Loc în TPL

06.05, 13.05, 20.05
27.05, 23.09
03.06
09.09, 16.09
10.06
17.06, 24.06, 02.09
01.07, 26.08
08.07, 15.07, 22.07,
29.07, 05.08, 12.08,
19.08

93 €
127 €
140 €
155 €
179 €
240 €
255 €

65 €
89 €
98 €
109 €
125 €
168 €
179 €

70 €
95 €
105 €
116 €
134 €
180 €
191 €

79 €
108 €
119 €
132 €
152 €
204 €
217 €

284 €

199 €

213 €

241 €

Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-11.99 ani plăteşte transportul.
*Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.
Timişoara, Voiteg – 55 €; Arad, Ploieşti, Lugoj – 60 €; Braṣov, Buzău, Pite ti, Slatina, Oradea, Deva,
Orṣova, Caransebeş, Re iṭa – 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta Turnu Severin
– 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare – 75 €; Târgu Mureṣ, Iaṣi, Sibiu –
80 €; Cluj Napoca, Chi inău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia – 85 €.
Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 € la înscriere, 30% pana la 15.12, 60%
pana la 31.03 iar restul de plata cu 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de first
boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul
de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.

Prezentul program este parte integrant a contractului de prest ri servicii

Confort

Plaj la Marea Egee – Peninsula Halkidiki
- POLICHRONO BONUS TUR DE SALONIC!!!

HOTEL SUN 3*

REDUCERE
de pana la 30%
Plec ri
- în fiecare vineri–
Durata
10 zile/ 7+2 nopti

Plec ri din
1.

2.

3.

4.

Cluj – Targu Mures –
Sighisoara – Brasov –
Ploiesti – Bucuresti Giurgiu
Suceava – Piatra Neamt –
Chisinau – Iasi – Bacau –
Focsani – Buzau – Galati –
Braila – Constanta –
Bucuresti – Giurgiu
Alba Iulia – Sibiu –
Ramnicu Valcea – Pitesti –
Craiova – Slatina –
Bucuresti – Giurgiu
Baia Mare – Satu Mare –
Oradea – Arad – Timisoara
– Deva – Caransebes –
Lugoj – Resita – Drobeta –
Orsova –Voiteg

Avans la înscriere
Avans 25 €/pers
Bineădeăştiut
-turiştii se vor prezenta la locul de
îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră
mai devreme faţă de orele de plecare
menţionate.
-pentru plecările din ţară, pot apărea
întârzieri pe traseu din diverse motive
care nu ţin de agenţia noastră (trafic).
-aşezarea în autocar va fi realizată de
către
ghidul
însoţitor
conform
diagramelor de îmbarcare (în funcţie de
ordinea înscrierii turiştilor în agenţie).
-autocarul face popasuri pe traseu la
aproximativ 3 ore.
-distanţă Bucureşti - Halkidiki este de
aproximativ 735 km.
-clasificarea hotelurilor este dată de
autorităţile în domeniu din ţara
respectivă; hotelurile menţionate pot fi
înlocuite cu hoteluri similare fără a
afecta tariful.

ZIUA 1 - C tre Grecia ...
Întâlnire cu însoţitorul de grup la ora şi
locul stabilit în diagrama de plecări,
anexată pe pagină următoare în vederea
îmbarcării şi deplasării spre Halkidiki.
Pe timpul nopţii, se va traversa
Bulgaria.

* Croazier la Muntele Athos. Ne vom
deplasa spre Ouranopolis de unde ne vom
îmbarca pe vapor pentru a admira cele mai
frumoase mânăstiri bizantine de pe Muntele
Sfânt. Primul şi cel mai dezvoltat centru
monahal de pe teritoriul Greciei, Muntele
Athos poate fi văzut în croaziera pe care o
veţi face de-a lungul braţului. Republica
monahală cuprinde astăzi şase categorii de
aşezăminte
monastice:
mănăstirile,
schiturile, chiliile, colibele, bordeiele şi
sihăstriile. Mănăstirile sunt în număr de 20,
dintre ele 17 sunt greceşti, una rusească, una
sârbească şi una bulgărească.

*Excursie la Meteora, loc de ascetism si
rug ciune. Vă invităm să descoperiţi aceste
mânăstiri deosebite, veritabile muzee
bizantine, situate „între cer şi pământ”, în
vârful unor stânci gigantice, în formă de
turnuri, unice în Europa. Trecerea prin
ZIUA 2 – Thessaloniki, capitala oraşele Larissa, Kalambaka şi Valea
Macedoniei
Tembi, vizitarea a două dintre mănăstirile
În cursul dimineții, ajungem la Salonic, complexului, vă vor îmbogăţi spiritual şi
al doilea oraş ca mărime al Greciei cultural.
concurând ca frumuseţe cu Atena şi
Kavala. Se vizitează Biserica Sf. * Searaăgreceasc , o petrecere 100%
Dumitru, iar apoi putem admira zidurile
a la grec. Vă invităm să participaţi la un
cetăţii Salonic, Arcul lui Galeriu,
program artistic tradiţional grecesc, unde
Rotonda,
Bulevardul
Egnatia,
veţi putea savura mâncărurile şi băuturile
Bulevardul Expoziţiei, Portul şi Faleza
specifice acestei ţări şi, mai mult decât atât,
într-un tur panoramic din autocar.
veţi putea învăţa câţiva paşi din dansurile
Finalizăm cu o oprire la Turnul Alb tradiţionale: sirtaki şi zorba.
simbolul oraşului. După amiază, vom
ajunge în „paradisul verde” al Greciei,
* Excursie la Waterland. Vă invităm să vă
staţiunea Afitos pe braţul Kassandra.
distraţi în acest parc acvatic situat la 18 km
Cazare Hotel Sun 3*.
de Salonic, recomandat tuturor vârstelor.
Aici, veţi găsi tobogane cu apă, de diferite
ZIUA 3 – 8ă ă V ă propunemă saă
grade de dificultate, piscine cu valuri
participați laă urm toareleă excursiiă artificiale şi hidromasaj, bar şi cofetărie şi
opționale:
multă, multă distracţie inclusă în preţ.

*Excursie la Petralona. Vă invităm să
vizitaţi faimoasa peşteră unde au fost
descoperite relicve ale omului din
Neanderthal, dovedind existenţa unei
aşezări preistorice. Admirăm
frumoasele stalactite şi stalagmite
precum şi urmele primelor vetre de foc
făcute de om. Ne vom continua
călătoria cu vizitarea oraşelor Nea
Moudania şi Afitos unde vom avea timp
liber pentru cumpărături şi pentru a
servi o cafea tradiţională grecească.

ZIUA 9 - C tre România ...
Dimineaţă program liber pentru ultimele
cumpărături. După-amiază ne vom îmbarca
în vederea deplasării pe traseul KassandraPromahonas – Kulata – Sofia – Ruse Giurgiu – Bucureşti.ăă
ZIUA 10 - Dinănouăacas !!
În drumul nostru spre casă, lăsăm în urmă
magia acestei ţări unice. Grecia are puţini
rivali privind bogăţia şi varietatea
impresiilor pe care le lasă în memorie.
Acestea vor lăsa o amintire plăcută mult
timp după ce vacanţa s-a încheiat. Sosire în
România.

Recomandat familiilor!!!

Formalit ţi

HOTEL SUN 3*

La frontieră este obligatorie
deținerea unei cărți de identitate
sau pa aport valabil minim 6
luni.
Nu este obligatorie asigurarea
medicală de călătorie
i
asigurarea storno, însă agenţia
recomandă să aveţi.
Pentru a putea ieşi din țară,
copiii sub 18 ani trebuie să
îndeplinească
următoarele
condiții: să călătorească cu cel
puţin un adult însoțitor, să aibă
asupra lor acordul ambilor
părinţi (sau al părintelui care
nu-i însoţeşte) legalizat la
notariat;
adultul
care
îi
însoţeşte, în cazul în care nu
este unul dintre părinţi, trebuie
să aibă cazier judiciar pe care să
îl prezinte la frontieră.

-Mic dejun-

REDUCERE
De pân la 30% la cazare

Oferta limitată până la epuizarea
locurilor
Hotelul Sun este o proprietate de familie ce oferă camere mobilate confortabil.
Localizare: Hotelul Sun este situat în stațiunea Polichrono, pe brațul Kassandra, la
aproximativ 60 m de plajă i la câteva minute de mers pe jos de centrul stațiunii
unde se gasesc magazine, taverne i baruri. Distanța până la cel mai apropiat
aeroport este de aproximativ 90 km.
Plaja: Plaja publică cu nisip i pietricele se află la 60 m de hotel. ezlongurile i
umbrelele sunt contra cost.
Facilit țiă hotel:ă Hotelul Sun dispune de recepție, salon pentru mic dejun, bar,
piscină exterioară cu ezlonguri i umbrele gratuite, acces Wi-Fi gratuit în spațiile
publice, seif (contra cost, 10 euro/săptămână). La aproximativ 200 m de hotel se
află o parcare publică gratuită. Nu este permis accesul cu animale de companie.
Facilit țiăcamere:ăHotelul pune la dispoziție 42 camere. Acestea sunt dotate cu 2 i
3 paturi, grup sanitar propriu cu du i uscător de păr, minifrigider (gratuit), TV,
telefon, aer condiționat (gratuit), balcon sau terasă.
Supliment transport autocar din Bucureşti 55 €/pers;
TRANSPORT
Plec riăcuăautocarăîn fiecare Vineri;
Intrare la cazare înăfiecareăSâmb t .

Plec ri

06.05, 13.05, 20.05
27.05, 23.09
03.06
09.09, 16.09
10.06
17.06, 24.06, 02.09
01.07, 26.08
08.07, 15.07, 22.07,
29.07, 05.08, 12.08,
19.08

First
Booking

Early
Booking

Loc în DBL

Loc în DBL
cu
REDUCERE
30%ăpân ălaă
31.03

Loc în DBL
cu
REDUCERE
25%ăpân ălaă
31.05

93 €
124 €
140 €
154 €
179 €
240 €
255 €

65 €
87 €
98 €
108 €
125 €
168 €
179 €

70 €
93 €
105 €
116 €
134 €
180 €
191 €

79 €
105 €
119 €
131 €
152 €
204 €
217 €

284 €

199 €

213 €

241 €

STANDARD

OFERT ă
SPECIAL
Locuri
Limitate

Reducere cazare ȋn cameră DBL cu pat
10 €
suplimentar/fiecare persoană*
Supliment SGL*
115 €
Un copil 0-4.99 ani GRATUIT; Un copil 5-7.99 ani plăteşte transportul.

*Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Timişoara, Voiteg – 55 €; Arad, Ploieşti, Lugoj – 60 €; Braṣov, Buzău, Pite ti, Slatina, Oradea, Deva,
Orṣova, Caransebeş, Re iṭa – 65 €; Focṣani, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drobeta Turnu
Severin – 70 €; Sighişoara, Bacău, Galaṭi, Constanṭa, Baia Mare, Satu Mare – 75 €; Târgu Mureṣ,
Iaṣi, Sibiu – 80 €; Cluj Napoca, Chi inău, Suceava, Piatra Neamṭ, Alba Iulia – 85 €.

Supliment cin 100 € pers/sejur

Copii care au gratuitate la cazare nu beneficiaza de pat!
* Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de minim 25 € la înscriere, 30% pana la 15.12,

Servicii incluse :
7 nopţi cazare cu mic dejun;
Însoţitor de grup din partea
agenţiei (la autocar);
Asistenţă turistică.
Tariful nu include :
Asigurare medicală de călătorie
şi asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele
turistice şi programe opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale.
BONUS:
Tur panoramic de SALONIC

60% pana la 31.03 iar restul de plata cu 30 zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de
first boking/early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la
pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.

Prezentul program este parte integrant a contractului de prest ri servicii
Detalii transport
București
Timiṣoara ieșire Belgrad
Voiteg
Ploieşti
Arad
Lugoj**
Braṣov
Buzău
Pitești*
Slatina*
Oradea
Deva**
Orṣova***
Cara se eş***
Reșiṭa***
Focṣa i
Brăila
Râmnicu Vâlcea*
Craiova*
Drobeta Turnu Severin***
Sighişoara
Ba ău
Galaṭi
Constanṭa
Baia Mare
Satu Mare
Târgu Mureṣ
Iaṣi
Sibiu*
Cluj Napoca
Chiși ău
Suceava
Piatra Neamṭ
Alba Iulia
* Transfer Bucuresti
** Transfer Timisoara
*** Transfer Voiteg

22:00
18:00
19:00
20:00
16:30
16:00
17:45
19:30
20:00
18:40
14:30
14:00
15:30
17:00
18:00
18:00
17:45
18:15
17:30
15:00
15:30
16:15
17:00
18:30
10:30
12:00
14:15
14:00
16:15
12:00
11:00
13:00
15:00
15:00

Autogara CHR, Calea Griviṭei 158
Stadion CFR
Popas Voiteg
Petrom Metro
Gară CFR Arad
Be zi ăria OMV i trare di spre Ti işoara
Be zi ăria MOL-Lâ gă Hotel Cu ix
Petro Va ă
M Do ald's Gară
Lukoil, ieşire Slati a
Jumbo (ieșire Arad
Be zi ăria Petro
Gară
Gară
Be zi ăria Petro
Be zi ăria MOL
Hotel Traian
Pasarela Nord
McDonald's - Calea București
Be zi ărie Ro petrol
Parcare Penny Market
Parcarea Stadionului Municipal
McDonald's
Stadio CFR apăt troleu
Autogară
Parcare Kaufland
Intrare parcare Mall Promenada
Billa, Str.Arcu 29
Hotel Select (Pod Cibin)
Sala Sporturilor
Par are Hotel Chişi ău
Hotel Bucovina
Hotel Central
Hotel Cetate

55 €
55 €
55 €
60 €
60 €
60 €
65 €
65 €
65 €
65 €
65 €
65 €
65 €
65 €
65 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
75 €
75 €
75 €
75 €
75 €
75 €
80 €
80 €
80 €
85 €
85 €
85 €
85 €
85 €

OBSERVATII
-

Tariful pentru un singur sens este 35 € din Bucuresti, la care se adauga suplimentele din tara;
Tariful pentru retur la 14 nopti este 70 € din Bucuresti, la care se adauga suplimentele din tara;
Orele de imbarcare sunt informative si pot suferi modificari in functie de trafic;
Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de intalnire cu cel putin 30 de minute inainte de ora stabilita;
Transferurile se efectueaza cu autoturism, microbuz, minibus sau autocar, in functie de marimea grupului;
Distribuirea locurilor in autocar se face in ordinea inscrierii;
Autocarele sunt licentiate, clasificate si dotate cu climatronic, scaune rabatabile si instalatie audio-video.

