PASTE 2019 - autocar

ATENA
Sofia – Salonic – Meteora – Atena – Pireu – Delphi
Perioada: 25.04 – 01.05.2019
(7 zile / 6 nopti)

_________________________________
Grecia se afla in sudul Peninsulei Balcanice, in locul unde se intalnesc trei mari: Egee, Ionica si Mediterana.
Cu o istorie si civilizatie de mii de ani, nu e de mirare faptul ca exista multe lucruri uimitoare pe care le poti afla, vizitand-o.
A avut o contribuție enorma la dezvoltarea lumii moderne, fiind considerata leaganul civilizatiei si locul unde s-au nascut
democratia, teatrul, jocurile olimpice si filosofia.
Nu in ultimul rand, cea mai veche urma de prezenta umana din Europa, se gaseste in nordul Greciei.

PROGRAMUL CIRCUITULUI:
Ziua 1 (25.04): BUCURESTI – RUSE – SOFIA – SALONIC (700 km)
Intalnire cu insotitorul de grup, vis a vis de Gara de Nord (coloane) in fata Parcului Ministerului Transporturilor, la ora 04.30 si
plecare din Bucuresti la ora 04.45 cu autocarul pe traseul Giurgiu - Russe. In Bulgaria vom face o scurta oprire, in centrul Sofiei,
langa Catedrala Aleksander Nevski si Biserica Sfanta Sofia (vizita panoramica a orasului). Seara, cazare si timp liber pentru
plimbare si odihna in Salonic la hotel 3*.
Ziua 2 (26.04): SALONIC – METEORA – ATENA (650 km)
Mic dejun. Dimineata devreme plecam spre manastirile Meteora, al doilea centru monahal ortodox al Greciei, dupa Muntele
Athos. Prima vizita va avea loc in Valea Tembi, la Schitul Sfintei Parascheva, in apropierea caruia exista o mica intrare in stanca
ce duce la un izvor subteran, a carui apa este considerata a fi tamaduitoare pentru bolile de ochi. In continuare ne vom opri la
atelierul de icoane bizantine, unde vom cunoaste tehnica picturii acestora, urmand vizita la doua dintre cele sase manastiri
existente (Varlaam si Marele Meteor – biletele de intrare nu sunt incluse, pret informativ 3 EURO/ persoana/ manastire). Dupa
un popas pentru masa de pranz, ne continuam drumul spre capitala Greciei. Seara cazare in Atena la hotel 3*.
Ziua 3 (27.04): TURUL ATENEI – PORTUL PIREU – CARTIERUL OLIMPIC
Mic dejun. Tur de oras Atena: Stadionul Olimpic, Parlamentul si Piata Sintagma, Academia, Universitatea, Biblioteca, Pietele
Omonia si Karaiskaki . Dupa tur vizita cu ghid local la Acropole (bilet de intrare optional: 22 EURO/adult), leaganul civilizatiei
antice elene, monument al arhitecturii mondiale, unde vom admira vestigiile pastrate de aproape 2500 de ani, precum
templele Parthenon, Erechteion, Athena Nike, propileele, Odeonul. In continuare strabatem pietonal renumitul cartier Plaka
spre Areios Pagos - primul tribunal din lume, loc de unde a cuvantat Apostolul Pavel prima data atenienilor, Agora, forumul
Roman, Mitropolia. Timp liber pentru pranz in cartierul Plaka. Dupa amiaza intoarcere si cazare la acelasi hotel.
ZIUA 4 (27.04): MASA FESTIVA LA TAVERNA SI EXCURSIE LA CAP SOUNIO (optional)
Mic dejun. Timp liber la dispozitie in Atena. Dupa amiaza va propunem masa pescareasca, pe malul marii la o taverna specifica
zonei. Excursia continua spre Cap Sounion, cel mai sudic punct continental al Greciei, pentru Apus de Soare la Templul lui
Poseidon (un fenomen unic in lume). Pret informativ: 60 EURO/persoana pentru un grup minim de 25 persoane si include
transport cu autocarul, ghid local, masa festiva pescareasca cu bauturi locale incluse. Seara, intoarcere la Atena.
ZIUA 5 (29.04): CROAZIERA LA INSULELE GOLFULUI SARONIC: EGHINA – HYDRA – POROS (optional)
Mic dejun. Timp liber la dispozitie pentru vizite individuale. Optional,
croaziera de o zi spre trei insule, Eghina – Hydra – Poros. Va propunem o
frumoasa plimbare in cele mai frumoase insule ale golfului Saronic cu
plecare din Portul Pireu. Prima oprire o vom face in Poros – insula cu
numeroase plantatii de lamai, dar si cu o zona portuara foarte animata.
Urmatoarea oprire se va face in insula Hydra – o pitoreasca insulita cu
stradute serpuite si inguste in care traficul auto este interzis iar deplasarea
se poate face pe jos sau cu magarusii. Ultimul popas este insula Eghina, cea
mai mare din cele trei, numita si Insula Fisticului, sau insula Sfantului
Nectarie (vizita la manastirea Sf. Nectarie se va realiza cu autocar local).
Pranzul va fi servit pe vapor si este format din aperitiv, fel principal si desert
(bauturile nu sunt incluse); pe durata croazierei va puteti bucura si de
programul artistic prezentat de echipa de animatie a vasului. Pret informativ: 110 EURO/persoana pentru un grup minim de
25 persoane.. Intoarcere la Atena. Cazare la acelasi hotel.
ZIUA 6 (30.04): ATENA – DELPHI – SALONIC (550 KM)
Mic dejun. Dimineata devreme plecam spre Delphi, orasul antic, casa si altarul oracolului in mitologia elena, dedicat zeului
Apollo (in legenda homerica, Apollo a fost initial zeul zilei, al luminii si al artelor). Vechii greci considerau ca acolo se afla
centrul universului si a reprezentat secole intregi epicentrul spiritual al lumii antice. Vizita individuala in situl arheologic.
Continuam traseul pe ruta: Lamia – Larissa – Valea Tembi – Platamonas. Dupa amiaza vom vizita in Salonic Catedrala Sfantul
Dimitrie Seara cazare in Salonic la hotel 3*.
ZIUA 7 (01.05): SALONIC – SOFIA – BUCURESTI (730 KM)
Mic dejun. Tur panoramic al Salonicului. Vom admira: Biserica Sfantul Gheorghe, cea mai veche biserica din Grecia, Arca lui
Galeriu, Biserica Sfanta Sofia la moastele Sfantului Vasile cel Nou, Catedrala Mitropolitana Grigorie Palama din Salonic, Turnul
Alb (simbol al orasului, sec. XVI). Plecam spre casa. Sosire in Bucuresti seara in functie de trafic si formalitatile vamale.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _

PRET/persoana:

320 EURO

(loc in camera dubla)
Supliment camera single: 175 EURO.
Pret pentru a treia persoana adulta in camera dubla (pat suplimentar): 300 EURO
Copil 2 – 9.99 ani in camera cu 2 adulti (pat suplimentar): 225 EURO
______________________________________

La cerere putem oferi variante de transfer spre/dinspre Bucuresti (curse de linie), pe rutele:
1.Cluj – Turda – Sibiu – Pitesti; 2.Brasov – Valea Prahovei; 3.Iasi – Bacau – Focsani – Urziceni.

SERVICII INCLUSE:
•
•
•
•

transport cu autocar (standard international) conform itinerariului;
6 nopti cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*: 2 nopti in Salonic, 4 nopti in Atena;
vizite conform programului;
insotitor roman de grup din partea agentiei.

NU SUNT INCLUSE:
•
•
•
•
•

biletele de intrare la obiectivele turistice, cu exceptia excursiilor optionale unde sunt mentionate a fi incluse;
asigurarea medicala de calatorie (nu este obligatorie, dar este recomandata): 24 lei/ persoana sub 60 de ani;
asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice,
in pachet cu
excursiile optionale mentionate in program.
taxa de oras, se achita individual la receptia fiecarui hotel (Salonic: 1,5 Euro/ camera/ noapte si Atena 4 euro/
camera/ noapte).

GRUP MINIM: 40 PERSOANE
Pentru un grup de 35-39 persoane, pretul se majoreaza cu 15 Euro/persoana
Pentru un grup de 30-34 persoane, pretul se majoreaza cu 20 Euro/persoana
Pentru un grup de 25-29 persoane, pretul se majoreaza cu 30 Euro/persoana
Pentru un numar mai mic de 25 participanti pretul se recalculeaza sau circuitul se anuleaza. De asemenea, in cazul unui
grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba mijlocul de transport sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si
cu informarea prealabila a turistilor inscrisi.

CONDITII FINANCIARE:
TERMENE DE PLATA:
⚫ 20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
⚫ 60% din pretul pachetului turistic cu minim 60 zile inaintea plecarii;
⚫ 20% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii.
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30
zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral.
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

5% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face intre 120 zile - 91 zile inaintea plecarii;
20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 90 zile - 61 zile inaintea plecarii;
50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 60 zile - 46 zile inaintea plecarii;
80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 45 zile - 30 zile inaintea plecarii;
100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii.

IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare cauzate
de anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara
care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei.

OBSERVATII:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

DOCUMENTE NECESARE CALATORIEI: CARTE DE IDENTITATE VALABILA PE TOATA PERIOADA CALATORIEI;
TOTI COPIII AU NEVOIE DE PASAPORT;
ACEST PROGRAM NU NECESITA OBTINEREA VIZEI TURISTICE;
Nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie;
Pentru ziua 6 nu se pune la dispozitie transport cu autocarul. Deplasarile se vor face pietonal sau cu transportul
local.
Copiii beneficiaza de reducere doar pentru cazare in camera cu 2 adulti.
taxele de statiune/oras se vor achita la receptia hotelului, daca este cazul.
tarifele la obiectivele turistice pot suferi modificari in functie de sezonul turistic, biletele pentru intrari se platesc
la fata locului.
clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile
camerelor sunt conforme cu standardele locale;
conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa
iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al
parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul
dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe
www.politiadefrontiera.ro;
persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a
certificatului de nastere al copiilor (este posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite);
agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul
propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu;
tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful de
copil acesta trebuie sa nu fi depasit la data inceperii calatoriei varsta mentionata in program.
distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau
aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;
hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca
garantie pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii;
pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul
sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor;
in ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica „fara bani cash” (cash free). Astfel, este
posibil ca unii prestatori sa nu mai incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea este
important sa detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii;
persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va
propune, in functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la
expirarea termenului limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in
consecinta turistul poate sa se retraga fara penalizari sau sa opteze pentru camera single;
conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective;
conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre
ghizii locali;

•
•

•
•
•
•
•
•

agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul
in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;
excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza
in numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele ale
excursiilor ce pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele
participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv, ghidul
excursiei si dupa caz ghid local. Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de 25 persoane. La un numar
mai mic de participanti pretul creste proportional; daca numarul persoanelor inscrise la excursiile optionale este
suficient de mare, insotitorul de grup se va alatura turistilor care au achizitionat respectivele excursii, astfel incat
cei care raman la hotel vor avea program liber fara insotitor; in situatia in care excursia optionala se va desfasura
fara prezenta insotitorului de grup (din cauza numarului mic de participanti), limba de comunicare va fi engleza;
bacsisurile pentru prestatorii locali (tips) reprezinta o practica internationala si nu sunt obligatorii;
acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa;
in situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi dar fara a se limita la: camere alaturate sau cu o anumita
localizare, meniu special, acestea vor fi cu titlul de solicitare catre prestatori dar nu vor fi considerate confirmate
decat in masura posibilitatilor de la fata locului;
nominalizarea insotitorului de grup si comunicarea datelor de contact ale acestuia vor fi furnizate cel tarziu cu o
saptamana inaintea plecarii in calatorie;
asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu randul doi de banchete, locurile 5,6,7 si 8;
prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.

_________________________________
Grecia este leaganul civilizatei, o tara situata la rascrucea dintre Europa, Asia si Africa, avand influente vizibile asupra
celor trei continente in lingvistica, arta, filosofie, muzica, literatura, politica si sport. Deoarece in acest spatiu s-a
dezvoltat o civilizatie atat de bogata, siturile arheologice sunt foarte raspandite, oferind calatorii de mii de ani in istoria
lumii.
Atena este capitala Greciei. Orasul a cunoscut o evoluție
glorioasa, mai ales în Grecia Antica, fiind locuită de oameni încă
din Epoca Bronzului și guvernată până în jurul anului 1000 î.C. de
regi ionieni.
Acropole: Cel mai important si mai frumos templu din Atena
numit si „Piatra Sfanta a Atenei”, dedicat initial protectoarei sale,
zeita Atena, domina centrul orasului modern de pe piscul de
piatra cunoscut ca Acropole. Acropolele, datand din secolul V i.
Ch., este cea mai buna reflectie a splendorii, puterii si bogatiei
Atenei.
Partenonul si alte cladiri principale ale Acropolelor au fost
construite de Pericles in sec V i. Ch. ca monumente ale realizarilor
politice si culturale ale locuitorilor Atenei.
Ceea ce e fascinant la Partenon este ca iti creeaza senzatia ca este
construit din piese ce pot fi modificate intre ele, dar acest lucru
nu este posibil. Fiecare piesa din Partenon este unica si se
potriveste cu locul unde este asezata ca in cel mai greu puzzle.
Liniile ce par drepte, in realitate nu sunt. Partenonul este cea mai
perfecta si cea mai imitata cladire din lume. Lucrarile de
restaurare au durat 30 de ani si probabil ca vor mai dura inca atat.

Agora: a fost centrul vechii Atene, centrul activitatilor politice, administrative, comerciale si sociale, un centru religios si
asezamantul justitiei. Locul a fost cucerit fara intrerupere in toate perioadele din istoria orasului. A fost folosit ca zona
rezidentiala in anul 3000 i. Hr. La inceputul sec XI, Agora a devenit o zona publica. Incepand cu perioada bizantina si
pana in anul 1834, atunci cand Atena a devenit capitala statului independent Grecia, Agora a fost din nou dezvoltata ca
zona rezidentiala.

_________________________________

