WEEKEND & SHOPPING GRECIA PRIMAVARA & TOAMNA
2018
Perioada :24-27.05/31-05.03.06/20-23.09/27-30.09

ZIUA I -Plecare către Grecia -Întalnire la ora 20.30 în fața Parcului Tineretului-Șincai, în vederea
îmbarcării și deplasării pe traseul: București-Giurgiu-Ruse-Sofia-Kulata-Promachonas-SalonicPlatamonas.
ZIUA II - În cursul dimineții, vom ajunge la Salonic, al doilea oraș ca mărime al Greciei, concurând
ca frumusețe cu Atena și Kavala. Se vizitează: Biserica Sf.Dumitru apoi oprire la Turnul Alb de
unde vom pleca intr-un tur pietonal către obiectivele Arcul si ruinele Palatului lui Galerius, Rotonda
. Cazare în PLATAMONAS la hotel -Niko Paradise3*** + cina de seară.
ZIUA III: Mic dejun. În cursul dimineții, vă propunem să participați la excursia optională de la
Meteora (25 euro/ pers) fenomen carstic unic în Europa, cu oprire in valea Tembi si la Schitul Sf.
Paraskevi în apropierea căruia se află si ”Izvorul Afroditei”. Meteora - o lume suspendată între
pamant și cer, unde suntem seduși de privelistea de păduri și de stânci uriașe. Aici avem privilegiul
de a vizita 2 mănastiri din cele 6 existente .Seara cazare la Nikos Paradise – cina .
ZIUA IV / Mic dejun. Dimineața aveți program liber sau puteți participa la excursia de la Muntele
Olimp (20 euro-prânzul inclus ) considerat resedința celor 12 zei. De aici, vom putea admira
fermecătoarea panoramă a regiunii Pieria, între Marea Egee și poalele muntelui. La întoarcere, vom
face o oprire în Litohoro, “orașul de piatră” , în care vom strabate pas cu pas straduțele unice în
lume. De asemenea, ne putem delecta cu o varietate de prăjituri din vestitele cofetării ale orașului .
Dupa amiaza in jurul orei 18 :00 plecare spre tara .Ajungem dimineata in jurul orei 06:00 , in functie
de traseu si formalitatile vamale .

Tarif = 109 euro/pers

SERVICII INCLUSE:
-transport cu autocarul
-2 nopți de cazare hotel Niko Paradise 3*cam.DBL+TPL
-demipensiune(mic dejun bufet + cină meniu fix )
TARIFUL NU INCLUDE :
-programe opționale
-asigurarea medicală
-taxe de intrare la obiectivele turistice -alte taxe si cheltuieli personale
PROGRAME OPȚIONALE
-METEORA – 25 euro/pers.
-MUNTELE OLIMP 20 euro/pers. inclus pranzul.

Imaginile prezentate aici ofera o impresie generala a hotelului. Facilitatile pot fi putin diferite fata
de aceste exemple, precum si denumirea tipului de camere.
Distantele afisate in descrierea hotelului / vilei sunt aproximative cu o toleranta oarecare.
Oferta este valabila pentru grup de 45/50 persoane , pentru grupuri mai mici de 45 de personae se
achita supliment :10 euro/pers

-In momentul inscrierii se va achita un avans de minim 50 EURO/PERS urmand ca diferenta sa fie
achitata cu minim 20 zile inainte de data plecarii.
-Pachetele turistice se pot plati si in lei la cursul BNR din data efectuarii platii +2% - coeficient de
risc valutar.
-ATENTIE : Toate intrarile la obiectivele turistice se achita in moneda locala,respectiv
in Bulgaria - Leva, Grecia - Euro
Rezervari si informatii suplimentare la:

Sediul agentiei noastre: Sos Vergului,Nr.35,Bl.K4,Sc.A,Parter,ap.4
Telefon:031.425.24.17;Mobil:0723.651.180;0786.543.354
Email:katytravel1@gmail.com;katytravel2@gmail.com
www.katytravel.ro

