Vacanta de Rusalii
GRECIA - RIVIERA OLIMPULUI – PARALIA KATERINI
Plecare : 31.05.2017
Ziua 1
31.05.2017: Plecare din Bucuresti la ora – ora 22:00 pe traseul Bucuresti - Sofia – Promachonas - Salonic.
Ziua 2
01.06.2017: In Salonic se viziteaza catedrala Catedrala Sf. Dumitru si Turnul Alb. Timp liber pentru
cumparaturi. Continuarea drumului spre RIVIERA OLIMPULUI - Paralia Katerini. Cazare la Vila/ Hotel 3*.
Zilele 3-6
Pe parcursul sejurului se organizează mai multe excursii opţionale:
● Meteora. Plecare dis-de-dimineaţă 6.30-8.00 pe următorul circuit: Fabrica de icoane Kalambaca,
Mănăstirile Marele Meteor şi Varlaam din complexul monahal Meteora, Valea Tembi cu vizitarea
Mănăstirii Sf. Paraschiva şi a Izvorului lui Apollo. (25 Euro/ persoana)
● Seara Greceasca – 25 euro/ persoana;
● Croaziera in INSULA SKIATHOS 35 euro/ persoana - Plecere la ora 6:00 pentru a participa la o superba
Croaziera pe Skiathos – imbarcarea din Potul Amalia Polis.
INSULA SKIATHOS - Skiathos este una din cele mai frumoase insule ale Greciei, cu vegetatie bogata, plaje
aurii si cu nisip fin. Cu autocarul ne deplasam spre sud, pana la satul pescaresc Amaliapolis, unde ne
imbarcam pe vapor si ajungem pe insula dupa o calatorie de doua ore si jumatate, timp in care capitanul
vaporului organizeaza o metaxa party de neuitat cu distractie si multe surprize.
Odata ajunsi la plaja Koukounaries, una dintre plajele insulei Skiathos, ne vom bucura timp de doua ore
de plaja si baie in curatele ape ale Marii Egee. Urmeaza sa luam inca jumatate de ora vaporul pana in
orasul Skiathos unde vom vizita Biserica Sfantul Nicolae – considerata protectoarea tuturor marinarilor si
pescarilor – dupa care avem program liber aproximativ 2 ore de plimbare pe insula. La intoarcere catre
portul Amaliapolis, din nou vom beneficia de aceeasi distractie cu dansuri si concursuri.
Ziua 6
5.06.2017: Plecare spre Romania cu sosire in Bucuresti in cursul serii, in functie de trafic si conditiile
meteo.
Tarif: 149 euro
*Tariful este valabil pentru un numar de minim 40 turisti.

Tariful include
- 4 nopti cazare cu mic dejun in Riviera Olimpului/
Paralia Katerini;
- Transport cu autocar licentiat pentru curse
internationale;
- Vizita la Salonic
- Salonik, Muntele Olimp, Mănăstirea Sf. Dionisios
şi Litohoro

Tariful nu include
- Supliment camera single: 50 euro/ sejur;
- Aer conditionat: 5 euro/ zi/ camera;
- Optionale:
• Croaziera Skiathos: 35 euro/ euro.
• Seara Greceasca: 25 euro/ persoana;
• Mănăstirile Marele Meteor: 25 euro/ persoana.

IMPORTANT: Pentru trecerea frontierei este nevoie OBLIGATORIU de PASAPORT pentru minori
precum si de o declaratie notariala cu acordul ambilor parinti pentru minori

