
 

 

 

 

  Turism social 2020 - autocar 

INSULA EVIA – GRECIA 
Sofia – Paralia Katerini – Meteora – Evia – Manastirea Kato Xenia – Salonic 

Perioada: 17.05 – 23.05.2020 (7 zile/ 6 nopti) 

Program destinat tuturor categoriilor de varsta 

________________________________ 
Evia este a doua cea mai mare insula a Greciei si a treia din estul Mediteranei si este situata in apropiere de Atena. 

O insula salbatica si inca nedescoperita in totalitate, de o frumusețe uimitoare, cu vegetatie bogata, peisaj colorat,  

o istorie interesanta si multe locuri de interes.  

Vizitatorii pot incerca izvoarele termale din localitatea Edipsos, renumite pentru proprietatile lor curative.  

Pe scurt, Evia are tot ce v-ati putea dori de la o vacanta in Grecia!  

 
 
 
 



PROGRAMUL CIRCUITULUI: 

Ziua 1 (17.05): BUCURESTI – SOFIA – PARALIA KATERINI (760 km) 
Plecare din Bucuresti, Piata Victoriei (parcarea de langa Muzeul Antipa), la ora 04.30, pe traseul Bucuresti – Giurgiu – 
Ruse – Sofia. In Bulgaria, vom opri in centrul Sofiei la Catedrala Aleksander Nevski. Seara sosire in Paralia Katerini. Cazare 
si cina la hotel Poseidon 3* sau similar in statiune. 
Ziua 2 (18.05): PARALIA KATERINI – COMPLEXUL MONAHAL METEORA – INSULA EVIA (375 km) 
Mic dejun. Dimineata devreme plecam spre Meteora, al doilea centru monahal ortodox dupa Muntele Athos. Vom opri 
la atelierul de icoane bizantine, unde vom cunoaste tehnica picturii acestora. Ne vom opri la doua dintre cele sase 
manastiri existente (intrarile la cele doua manastiri nu sunt incluse). Dupa un popas pentru masa de pranz, continuam 
traseul pe ruta Trikala – Larisa, spre porturile Glyfa sau Arkitsa, de unde vom traversa catre insula Evia (biletele pentru 
traversarea cu feribotul se achita suplimentar la fata locului). Seara cina si cazare in statiunea Edipsos la hotel Thalassa 
3* sau similar. 
Ziua 3 (19.05): CROAZIERA IN ARHIPELAGUL SPORADELOR DE NORD SI INSULA SKIATHOS (optional) 
Mic dejun. Timp liber pentru plaja sau relaxare in izvoarele termale din localitate. Optional, va propunem o croaziera pe 
Marea Egee in Insula Skiathos, una dintre cele mai frumoase insule ale Greciei. Plecand cu autocarul dimineata devreme, 
ajungem in portul Pefki, de unde ne imbarcam pe vapor pentru croaziera pe Marea Egee. Pe vas, capitanul ne va oferi un 
program special de dansuri si muzica traditionala greceasca. Stationam in orasul Skiathos, capitala insulei cu acelasi 
nume; vom urca pana la biserica Sf. Nicolae, dupa care vom avea la dispozitie doua ore pentru servirea pranzului sau 
pentru cumparaturi. Revenim pe vas si navigam mai departe spre plaja Koukounaries, unde vom avea program liber. Pret 
informativ: 40 EURO / persoana, minim 20 de platitori (pretul include transport cu autocarul si bilet pentru vapor). Seara 
cina si cazare in statiunea Edipsos la acelasi hotel. 
Ziua 4 (20.05): ORACOLUL DIN DELPHI – SATUL ARACHOVA (optional) 
Mic dejun. Timp liber sau excursie optionala la Oracolul de la Delphi si in satul Arachova. Autocarul ne va conduce catre 
situl arheologic de la Delphi, pe un platou aflat pe versantul Muntelui Parnassus. Intr-un peisaj unic, ne vom indrepta 
spre „centrul lumii”, cum era supranumit locul in care se afla oracolul. Mitologia greaca ne povesteste ca zeul Apollo l-a 
urmarit si l-a ucis pe sarpele Piton, fiul zeitei Gaia, cel care pazea intrarea in sanctuarul dedicat mamei sale. Numele 
locului deriva din simbolul lui Apollo, delfinul. Vom vizita situl arheologic si muzeul, apoi vom avea timp liber in Delphi. 
Ne continuam excursia nu inainte de un scurt popas pentru masa de pranz. Traseul continua catre un loc aglomerat atat 
vara cat si iarna, pe nume Arachova, unde multi atenieni isi petrec weekendurile. Arachova este un satuc muntos 
pitoresc, renumit penru covoarele sale pline de culoare. Intoarcere in Evia. Pret informativ: 40 EURO/persoana, minim 
25 de platitori (pretul include transport cu autocarul, bilete de vapor Edispos – Arkitsa – Edipos, ghid local in situl 
arheologic si masa de pranz la un restaurant traditional. Nu include biletele de intrare in situl arheologic). Cina si cazare 
in Evia. 
Ziua 5 (21.05): ATENA – PORTUL PIREU – SFANTUL IOAN RUSUL (optional) 
Mic dejun. Excursie optionala la Atena. Plecam din statiunea Edipsos, iar prima oprire va fi in portul Pireu, cel mai mare 
port al Greciei. Vom face turul orasului pentru a vedea cele mai importante obiective turistice: Academia, Universitatea, 
Biblioteca Nationala, Kalimarmaro - stadionul unde au fost organizate primele olimpiade moderne in anul 1896. Ne vom 
indrepta catre Acropole, unde putem admira splendorile arhitecturale ale antichitatii: Parthenonul si Erectionul. Dupa 
aproximativ doua ore petrecute la Acropole, coboram prin Agora greceasca si Agora romana la mitropolie, unde este 
prevazut timp liber pentru cumparaturi. La pranz mergem in fata Parlamentului pentru a vedea schimbarea garzii. La 
intoarcere ne vom opri la Termopile pentru a vizita monumentul regelui spartan Leonidas si in Insula Evia in satul 
Prokopi, la Manastirea Sfantul Ioan Rusul. Pret: 40 EURO / persoana, minim 25 platitori (pretul include transport cu 
autocarul, bilete de vapor Edispos – Arkitsa si ghid local vorbitor de limba romana la Acropole. Nu include biletele de 
intrare in situl arheologic Acropole: pentru seniori 65+ pret 10 EURO, elevi si studenti gratuit, biletul intreg costa 20 
EURO). Cazare si cina la acelasi hotel. 
Ziua 6 (22.05): EVIA – MANASTIREA KATO XENIA  – VALEA TEMBI – PARALIA KATERINI (280 km) 
Mic dejun. Dimineata devreme plecam spre nordul Greciei, facand o scurta incursiune la Manastirea Kato Xenia, o 
manastire de maici, unde se pastreaza cu evlavie o parte din Braul Maicii Domnului. Acest brau este tesut din par de 
camila si constituie una dintre cele mai valoroase relicve ale crestinatatii si totodata singura amintire ce se pastreaza din 
viata pamanteasca a Sfintei Nascatoare de Dumnezeu. Ultima vizita va avea loc in Valea Tembi, la Schitul Sfintei 
Paraschevi, 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. Continuam drumul spre Paralia Katerini, unde vom ajunge dupa amiaza. Cazare 
si cina la hotel Poseidon 3* sau similar. 
Ziua 7 (23.05) : PARALIA KATERINI – SALONIC (tur de oras inclus) – BUCURESTI (720 km) 
Mic dejun. Dimineata pornim spre Salonic, unde realizam un tur panoramic al orasului cu autocarul, facand cate o scurta 
oprire la Catedrala Sfantul Dimitrie si la Turnul Alb (simbol al orasului, datand din secolul XVI). In cursul pranzului plecam 
spre casa. Sosire in Bucuresti seara, in functie de trafic si formalitatile vamale. 
 

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

PRET/persoana: 315 EURO  
(loc in camera dubla) 

 
Supliment camera single: 150 EURO. Pret a treia persoana adulta in camera dubla: 300 EURO 

Pret copil 2-11.99 ani in camera cu doi adulti: 200 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 demipensiune: 2 nopti in Paralia Katerini la hotel 3* si 4 nopti in Insula Evia - Edipsos la hotel 3*; 
⚫ vizitarea Manastirii Kato Xenia; 
⚫ vizitarea Schitului Sf Paraschevi; 
⚫ tur de oras in Salonic; 
⚫ insotitor roman de grup. 

NU SUNT INCLUSE: 

⚫ asigurarea medicala de calatorie (nu este obligatorie, dar este recomandata); 
⚫ asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; in pachet cu 

asigurarea medicala de calatorie; 
⚫ bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi locali): 10 EURO/persoana – se practica, se achita la sosirea 

in Grecia; 
⚫ taxa de statiune conform clasificarii locale a unitatii de cazare dupa caz: pentru hotelurile de 3* = 1.5 EURO/noapte/ camera - 

se achita personal la receptie; 
⚫ intrarile la obiectivele turistice, altcele decat cele mentionate in program ca fiind incluse.  

 

GRUP MINIM: 40 PERSOANE 
Pentru un grup de 39-35 persoane, pretul se majoreaza cu 10 EURO/persoana  
Pentru un grup de 34-30 persoane, pretul se majoreaza cu 20 EURO/persoana  
Pentru un numar mai mic de 30 participanti pretul se recalculeaza sau circuitul se reprogrameaza.  
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula acest program daca nu se vor inscrie minim 25 participanti pana cu 21 zile 
inainte de plecare. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba capacitatea 
mijlocului 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 CEL PUTIN 6 LUNI DE LA INCHEIEREA 

CALATORIEI;  

• TOTI COPIII AU NEVOIE DE PASAPORT;  

• ACEST PROGRAM NU NECESITA OBTINEREA VIZEI TURISTICE DE CATRE CETATENII ROMANI;  

• nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie; 

• 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;  

http://www.politiadefrontiera.ro/


• 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 si 6; 

• achitarea suplimentului de cazare in camera single, nu reprezinta dreptul de a sta pe doua locuri in autocar; 
daca doriti doua locuri in autocar, se poate confirma, in functie de disponibilitati, contra cost; 

• transferurile turistilor din alte orase in afara de cele cu imbarcare directa, se achita suplimentar la imbarcarea in 
mijlocul de transport de linie destinat transferului si se anunta cu cel putin 7 zile calendaristice inaintea plecarii; 

• prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 
 

 

 

_________________________________ 
 
 

 


